
ADVOKATFINMAET CANGSTED-RASMUSSI N

Ar 1999, den 19. april kl. 19.00 afholdtes i Frlhedens Fritids_cenLer, Pavillonen, Hwidovre Enghavevej 2, 2550 Hvidovre, ordi_nar -generalforsaml ing i ',Ej erforeninge; Kastaniecentret, , belig_gende Hvidovrevej 344-350.

For admintsLrator af ejerforeningen var mod! inspektor Lau S@n_derup.

Endvidere var falgende lejlighedsejere representeret:
EL. nr. 2 Erlind Nielsen
EL. nr. 3 Max Niclasen
EL.nr. 4 lnger Jensen
EL.nr. 5 Birgit og Kjeld Svarre
EL.nr. 5 Ruth Holten Schmidt
EL. nr. 7 Henrik Nielsen
EL. nr. 10 Lis Ernlolm
EL.nr. 11 Lena Demant Jacobsen
EL.nr, 13, L4, L5 og 16 J.Hauberg og T.G.Honore v/tevisor Jor_gen H. Hansen
EL.nr. 20 K. Mortensen og S. Ahrensbak
EL,nr. 22 Steffen pete:rsen
EL.nr. 23 cudrun Stampe
EL-I]I: - 24 Lise Rask
EL.fir. 26 H.Trebbien og L.Jacobsen
EL.nr. 28 W.,fohansen og B.Andersen
EL.nr. 29 Else Hansen
EL.nr. 30 Niels Steffenserr

Daqsorden for general forsaml ingen var folgende:

Valg af dirigent.
Aflaggefse af arsberetning for det senest forlobne ar oqforelaggefse til godkendelse af arsregnskab med pAtegning
af revisor.
Orlentering om terrasseproj ekt .

Forelaggelse og godkendelse af budget fot: 1999,
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Lise Rask, Jesper Bang og
Jargen Hansen er pd valg og modtager gerne genvalg.
Valg af 2 suppleanter. Henrlk Trebbien og Inger jensen e,
pA valg og modtager gerne genvalg.
Valg af revisor.
Eventuelt.

ad 1 - valq af dirigent.
Ejerforenrngens formand, Lise Rask. bod velkommen og foreslog
Lau Sonderup som dirigenc, som blev valgt.
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lnden general forsaml ingens start bragte Niels Steffensen dags
ordenens fovlighed i tvivI. Niels Steffensen havde den 26.januar L999 fremsendt forslag t11 bI.a. etablerlng af
varmemalere/ fordellng af varmeudgifterne og var forundret over,
at dette forslag ikke var medtaqet pa daqsordenen r henhold ti1
ej erforeni rgens vedl aq L er.

Lau Sanderup oplyse, at administrator havde modtaget forslageL,
som var tilsendtr ejerforeningens bestyrefse ti1 brug for
udarbeidelse af dagsordenen.

Lise Rask kunne bekrafte dette, men oplyste, at man i
bestyrefsen var af den opfattelse, at det var identisk rned det
forslag/redegorelser om varmeproblematikken, som Niels
Steffensen allerede hawde sendt I september 1998. Denne
redeg@relse var i ovrigL fremsendt til Clorius, satedes at de 1
deres tllbudsgi\.ning kunne tage hajde for de mange faktorer, som
Niels Steffensen hawde beskrewet . Dette havde bl . a .

afstedkommet, at Clorius anbefalede, at der foruden opsatnlng af
indivlduelle warmemilere ogsa skulle monteres 3 energimelere,
som pfaceredes henholdsvis ved warmtvandsbehofderen, ved etape I
og endellg ved etape 2 pa 1oft. Endvldere skr-rf1e fordeflngen,
ner farste ars regnskab var udfardiget af Clorius, vurderes i
forhold ti1 tidligere regnskaber for at se, om der var store
forskelle/uretfardigheder. Endelig na\.nte Lise Rask, at Hvidovre
kommune havde afslaet en ans@gning om dispensation for opsatning
af varmemalere.

Bestyrelsen havde derfor valgt ikke at medtage forslaget,
hwllkel desvarre ikke war meddelt Niels steffensen.

Nlels Steffensen henviste ti1 vedtagterne og mente ikke, at det
var endeligt besfuttet, at varmeudgifterne skulfe fordefes pa
anden made.

Lau Sonderup var af den klare opfattelse, at da der var tale om
et fovkrav, var det bestyrelsens pligt at sorge for, at et
sadant krav blev iverksat, og at der saledes ikke skulle finde
en afstem.ning sted.

Der blev herefter foretaget en afstenming blandt de fremmadte
om, hworwidt generalf orsaml ingen skulle gennemfores med den
udsendte dagsorden- Samtlige, pa nar Niels steffensen, stemte
for en gennemf@relse af general forsaml ingen i henhold tal den
den 25. marts 1999 tldsendte dagsorden. Generalforsamf ingen blev
heref ter blev gennenfart.

Bestyrel sesmedfem Henrik Niefsen vi1le under " Eventueft"
orientere om energimeferne.

A.l 2 - Af 'lFdd.]sa af ; rslt.r.tn i nd /dddl<endal ae af re.mekatr-

Der var udarbejdet skriftlj-g beretning af Lise Rask, som inden
general forsamlingen var udsendt tll samtllge ejere.
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Niels Steffensen spurgte, om fjernelsen af sten langs fliserne
havde givee et sa godt resufLat. aL det ikke var n@dvendigt at
gennemfare det tidligere vedLagne dyre projekt. Lise Rask
oplyste, at det havde hlulpet lidt, men at der stadig var mange
problemer med tllbagefafd af vandet.

Lau S@nderup gennemgik arsregnskabet, hvor de samlede
drlftsudgifter udglorde kr. 421.890,00 og varmeudgifterne kr.
23a.46a,0a, Dette indebar et samlet overskud pa i a1t kr.
31.104,00, der udbetales i henhold til revisors speclfikation.

Arsberetning samt regnskab godkendtes.

ad 3 - Orienterinq om terraEEeproj ekt.

Lau Sanderup orienterede kort om terrasseproj ektet og kunne
b].a. oplyse, at samtlige ejere havde indbetalt deres ande1,
saledes at projektet forventedes igangsat i slutningen af mai,
samt at der vil blive udsendt en Lidspfan.

ad 4 - ForelaggelEe oo dodkendelse af budoet for 1999'

Lau Sanderup gennemgik budget for 1999. Drlftsudgifterne
udgjorde kr. 432.2AO,0A og varmeudgifterne kr. 214.000,0C
Budgettet godkendtes.

ad 5 - valo af 3 bestyrelsesmedle[Ener.

Henrik Trebbien og Inger Jensen genvalgtes for 1 ar.

Lise Rask genvalgtes som formand,
som bestyrel sesmedlemmer, aIle for

,lens Larsen og Henrik Nielsen var

ad 5 - Vald af 2 suDDleanter.

BestyrelEen bester iterefter af:

Lise Rask (formand)
Jesper Bang
J@rgen Hansen
Jens Larsen
Henrik Nief sen
Henrik Trebbien ( suppleant- )

Inger Jensen (suppleant )

Jesper Bang og Jorgen Hansen
2 et.

ikke pa vafg og fortsaetter l
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ad ? - Valo af revisor.
Revi s ions f irmaet Aundrup og

ad 8 - Fvrnir!.'lt -

Harder genvalgtes.

Henrik Nielsen orienterede
energimalere var placereL.

oR, hvorledes

Llse Rask nevnte, at der v11 blive afholdt en
til sommer. Nermere besked vil blive udsendt.

Lise Rask
bestyrelsesformand

de 3 separate

fafles arbel dsdag
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