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Jonna Bonne

I fortsattelse af mit brev af23. marts 2000, hvormedjeg indkaldte til ordiner generalforsamling

i ejerforeningen, skaljeg hermed fremkomme med en ny dagsorden, idet bestyrelsen har fremsat

2 forslag. Dagsordenen vil herefter vaere folgende:

1. Valg afdirigent.
2. Afleggelse af lrsberetning for det senest for]obne er og forel@ggelse til godkerdelse af ars-

regnskab med pitegning afrevisor.
3. Forslag fta bestyrelsen:

a) Bestyrelsen foresler, at der aferets overskud afs@ttes k. 50.000,00 til eD selere forbed-

ring af vandforsyningen, eventuelt helt ny vandinstallation (rsrfsring). Endvidere at

der for ir 2000 budgefteres med yderligere kr. 50.000,00, der ligeledes afsettes til
samme formil. ,Endring af vandforsyningen skal forst ske efter forel&ggelse af et n)4

forslag og vedtagelse pe en senere generalforsamling.

b) Bestyrelsen beder om tilslutning til salg afden ledige grund mod Antvorskowej. En-

deligt salg skal vedtages pi en eftedolgende generalforsamling.
4. Foreleggelse og godkendelse afbudget for 2000.
5. Valg af 2 bestlrelsesmedlemmer. Jens Larsen og Henrik Nielsen er pi valg.

6. Valg af2 suppleanter. Henrik Trebbien og Inger Jensen er pA valg.

7. Valg afrevisor.
I Evenhrelt.

' Med venlig hilsen
Advokatfi 1maet Gangsted-Rasmussel1
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Ej erforeningen Kastaniecenteret

Beretning for ejerforeningen til generalforsandingen 2000 for eret 1999:

,Arets temaer pi bestyrelsesmoderne har veret terrasser, vand,/varme/varmemilere, vedligeho]delse
samt husdyr (som sadvanlig).

Varmtvandsforsyningen
Varmwandsforsl,ningen er blevet me.e stabil i aret - der har v@ret f6 gen-nemskylninger og udskift-
ninger af ballofxer. Det skal stadig tilrides, at aktivere ballofixer med javne melleffum for ek-
sempel I gang minedlig., hvis I ilke ved hvordan, er vi geme behjalpelige med at vise hvordan.
Der er flere. der har udskifler blaldingsbarterier

Der har varet en enkelt geonemtaring, hvorfor besBrclsen foreslir, at vi s@tter et belsb aftil den
store renovering om nogle ir.

Varmemelere
Der er sket opgorelse af varmeregnskab fgrste gang, endnu vides det ikke hvordan fordelingen er,
men som lovet pe sidste 6rs generalforsanr.ling tages fbrdelingen op for at pase, at der er en si rime-
lig fordeling som mulig.

Terrasser
Renovering af terrasserne blev der orienteret om pa den ekstraordinare generalforsaniing den 26.
januar 1999, samt pi generalforsarnlingerL endvidere er der udsendt orientering fra administraror i

forbindelse med betaling.

Vi har efterfolgende bedt om en "hindfastning' pe at arbejdet vil blive gjon fardigt hurtigst muligt
i apriVmaj 2000.

Vedligeholdelse/rerholdelse
Der er nogle utetheder i taget, bestyrelsen er ved at undersoge om der kan gores indsigelse overfor
6rmaet, der lavede det nye tag for ca. 5 er siden, Det ser ud, som om det er sjusk, men der skal nok
en ekspert pe arbejdet.

Dette blev opdaget, da der var stormskade i etape II over Lena i B, endvidere har der veret vand
hos Lena i B, Helle i D og hos Gudrun i F.

Tagrender og tagnedlob eftersesjevnligt, og der femes blade og andet skidt.

Vi har graffiti, det er sidarl at hvis det ikke bliver lemet med det samme, kommer der mere, des-
varre er det "nattens arbejde" sd vi il*e ser spderne.

Eusdyr
Der er stadig store problemer med katte, der kommer mange klager, si vi beder alle tage hensl,n til
hinanden.

Forretningsgan g vedr. forsiklingsskader
Ejerforening har forsikret hos TryklBaltica, der skal indgives anmeldelse til administrator, skal ska-
den alhjalpes umiddelbart, skal ejeren sorge for dette. Ejerforeningen stir kun for udvendig forsik-
ring. Alt inden for ejerlejlighedens 4 vegge er ejerforeningen uvedkommende.

Pe bestlrelsens vegne 20. marts 2000,
Lise Rask
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Forslag til generalforsamlingen: Udtredring afvandproblemer i etape II

I november oplevede vi nogle dage. hvor det varme vand var iskoldt. Jeg Yar bange for, ar vi var tilbage til
situatiore. i 1993-95, hvor cikulationen afdet varme vand i etape II ikke fungerede. For at finde ud afom
det var ailfeldet, foranstaltede jeg en hurtig sporg€skemaundersogelse.

Det viste sig, at problemet var forbigiarde, og ikke bestod en uge efter, pa nar en morgen met totalt driftstop
pe frret. Undersogelsen blev laet af i en periode med driftfejl, der bevnkede, at der ikke var varmt vand et
par morgener. Det ser ud til at vEre et overstAet problem. Men gammelkendte skavanker kom frem i lyset.

Der var 6, der valgte at deltage i undersogelsen, og alle peger pa mindst I afdisse 2 felles problemeri

l) Det varme vand bl;ver ikke rigtigt varmt, nogle oplever at det bliver rigtigt varmt ner det har lobet 20-30

minutter!

2) Det kolde vand varierer i trykket. Nar andre lapper, bliver ffelen svagere- I blandingsbatterier ( isEr de.

der ikke er termostatstrede ) opleves det ved at ternperatuen skifter meget.

Det forste problem har vi kendt til siden byggeriet var nlt i 1986. Imellem l99l og 1995 var det endda meget

vlefre. Problemet sMdes derlig cikulation aldet varme vand. Det andet problem kom til for ca. 5 Ar siden.

Men begge er irriterende.

Jeg vil derfor anmode om at emnet tages op pe dagsordalen pe generalforsamlingen. bvor bestlrelsm Mes
fremlEgge en konket handlingsplan for alhjElpning afproblememe.

Hvis bestlrelsen finder det mere praktisk og vil liemkomme med handlingsplanen under best)T elsens

beretning, bortfalde. mit forslag naturligvis.

Endvidere viljeg hermed paklage det meget ringe informationsriveau om felles anliggender. som har varet
herskende i foreningen de seneste par ar.

Med venlighilsen og godt n),ler

Niels Steffensen

cc til deltageme i undersogelsen
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