
fu 2000, den lo.april kl. 19.00 aftroldtes i Frihedens Fritidscenter, pavillionen, Hvidowe Enghave_

L"j. ?, 2650. Ildgyle, ordiner generatforsamling i ,,Ejerforeningen Kastaniecenret,,, beliigende
Hvidovrevej 344-350.

For administrationen af ejerforeningen var madt regnskabschef Erik Vittrup Nielsefl. Endvidere var
folgende lejlighedsejere reprEsenteret:

Ejl. nr. 1 Gerda Tretow-Loof
Ejl. nr. 2 Erling Nielsen
Ejl. nr. 5 Birgit og Kjeld Svane
Ejl. nr.6 Ruth Holten Schmidt
Ejl. nr. 7 Henrik Nielsen
Ejl. nr.9 Lis Raun Mofiensen
Ejl. nr. I I Lena Demant
Ejl. nr. 13, 14, 15

og 16 J. Hauberg, T. G. Honore, v/revisor Jorgen H. Hansen
Ejl. nr. 19 Jens Aksel Larsen (ved fuldmagt)
Ejl. nr.20 K. Mortensen, S. Ahrensbak
Ejl. nr.2l Jenny M. Clemmensen
Ejl. nr. 22 Steffen Perersen
Ejl. nr. 23 Gudrun Stampe
Ejl- nr. 24 Lise Rask
Ejl. nr. 26 Henrik Trebbien
Ejl. nr.28 W. Johansen, B. Andersen
Ejl. nr. 29 EIse Hansen
Ejl. nr.30 Niels Sreffensen

Dagsordenen for generalforsamlingen var fzlgende:

1. Valg afdirigent.
2. Afl@egelse afarsberetning for det senest forlobne 6r og forelEggelse til godkendelse af ers_

regnskab med p6tegning afrevisor.
3. Forslag fra bestyrelsen:

a) Bestlrelsen foreslar, at der af erets oversl-ud afsettes k. 50.000,00 til en senere fbrbed-
ring af vandforsyningen, eventuelt helt ny vandinstallation (rorforing). Endvidere at der for
Ar 2000 budgetteres med yderligere k. 50.000,00, der ligeiedes af#ttes til samme formil.
.iEndring af vandforsyningen skal fsrst ske efter foreleggelse afet nlt forslag og vedtagelse
pi en senere genera)forsamling.
b) Bestyrels€n beder om tilstutning til salg afden ledige grund mod Antvorskowej. Ende-
Iigt salg skal vedtages pi en efterfolgende generalforsamline.

4. Foreleggelse og godkendelse afbudger for 2000.
5. Valg af2 bestyrelsesmedlemmer. Jens Larsen og Henrik Nielsen er pii valg.
6. Valg af 2 suppleanter. Henrik Trebbien og Ingei Jensen er pi valg.
7. Valg afrevisor.
8. Eventuelt



ad. l. Ilalz afdiriqent

Ejerforeningens formand, Lise Rask, bod velkommen og foreslog advokat Jesper Bang til diri-
gent. Jesper Bang blev valgt uden modkandidater, og konstaterede, at generallorsamlingen var
lovlig indkaldt.

Inden generalforsamlingens start udtrykte Niels Steffensen sin utilfredshed med sidste 6rs refe-
rat, idet han anforte at flere indlag ikke var blevet medtaget j referatet_ Erik Vinrup Nielsen lo-
vede at bestrebe sig pa at fi alt med.

Ejerforeningens formand har med indkaldelsen udsendt arsberetning, men kn),ttede dog nogle
kommentarer hertil.

Der har veret problemer med varmtvandsforsyningen, jf. senere under pkt. 3 a. En beboer viste
afskalningen fra vandrorene-

Pa tenasseme er sidste etape afudbedringeme pabegyndt.

Der er konstateret problemer med taget, og administrator undersoger hvad der kan gores, og
hvem der skai betale.

Der er store katteproblemer, og formanden henstillede til beboerne at holde kaftene indendsre.
Der er mange klager fra beboeme.

Niels Steffensen nevnte, at bestyrelsen virkede tret, og beklagede sig over, at bestyrelsen ikke
informerede beboeme tilstr@kkeligt. Han onskede mere respons og udtrykte onske om at fi refe-
rater fra bestyrelsesmoder. Formanden bemerkede hertil, at der efter hendes mening blev orien-
teret tilstraekkeligt, og afuiste at bestyrelsen skulle vaere tret.

Niels Steffensen forespurgte igen til vamtvandsproblemerne, henmder det skiftende tryk pe
vandet og foreslog, at der blev taget skidt til en forbedring afforholdene. Dette kunne meget let
ske ved, at man forogede fremlsbstemperaturen med feks. l0 grader. Indsigelsen blev bak:ket op
af flere beboere. Det blev fra bestyrelsen nevnt, at visse blandingsbatterier var under mistanke
for at foruere problememe, og formanden naevnte, at hun havde udskiftet sit blandingsbatte
med godt resultat. Det blev ogsa nevnt, at man ikke ville forsge fremlobstemperaturen, da dette i
forbindelse med det skiftende vhndtryk kunne medfore, at vandet uden varsel blev skoldende.
Det kunne man ikke tage ansvaret for. Dette blev taget til efterretning. En omfattende reflovering
ville dog formentlig koste omking 500.000, og ingen ville garantere, at resultatet ville blive me-
get bedre.

Niels Steffensen navnte det endnu ikke fremkomne varmeregnskab, og onskede svar pi, hvor-
dan rran vjlle sikre en rimelig fordeling, om man ville foretage en demokatisk beslutning og om
man ville give indsigt i fordelingsmodellerne.

ad 2. ,Ajl@eselse af drsberetnins for det senest forlsbne dr oe forelcesselse til sodkenclelse qf
drsregnskab med odtezning af revisor.



Bestyrclsen lovede, at der ikke ville blive holdt noget hemmeligt, og at regnskabet uda$ejdedes
af Viterra, 

^der 
har stor erfaring med vameregnsktber. Imidlert]d iskede" man ikke at fo"retageyderligere fm regnskabet foreligger.

Jesper Bang oplyste til sporgsmAlet om demoloatisk beslutning omkring varmeregnskabet, at

lan,nappe 
pi en" generalforsamling kunne blive enige om fordelingssporismalet. Hyordan man

Kan rose sporgsmalel hel demokratisk kunne han ikke anvise.

Erik- Viftrup Nielsen gennemgik herefter irsregnskabet, hvor de samlede driftsudgifter udgiordeg 
_12^5:516 

og_ de samlede varmeudgifter foiperioden l. januar _:f.juti iell udgiorde k.
124.900. Overskudder udgjorde kr. t06.656.
Niels Steffensen udbad sig en specifikation afde aftroldte udgifter til rcnovering afterrasser. De
atholdte udgifter er folgende:

Carl Bro
Etablering af regnvandssystem
Condor- acontobegering nr. I
Condor - acontobeg@ring nr. 2

k. 38.340,54
k. 29.349,16
kr. 218.750,00
kr. 216.123J0
kr. 502.562.'70

Acontobegering I dzekker {emelse af fliser og grus, hojtryksrensning aftagpap, friskering om_king aceptre, qemelse afalu-inddekninger og montere nyi ved tagre-nder o!'opretning afterras_
set.

l:-.jllb:.rTrllr,, dakker resrenrreprisen,. dog med fradrag af folgende ikke udfbrte arbejder:
kvarlslag, srenbelagning og del afsmedearbejde. i alr kr. I03.000. simt yderligere reservation af
kr. 25.000. De her navnle belob er opgjon udin mom..

Nieis Steffensen petahe, at hans acontobetalinger til varme ikke stemte. Erik Vittrup Nielsen
oplyste, at der skulle tages hensyn til, at.der kun var medtaget acontobetoU lnatit :l. .luti teOe,idet belob efter denne dato er overfort ril varmeregnskabet.bet pitaltes ogsi, at det var i strid
med vedtegteme, at varmeudgifteme nu ikke leng-ere f.".git ui a.r..gn.t'uU"t. Det blev pape_
get, at det var_lovkrav on*ring montering af varmemilere -der 

havde riedfort endringen, oj at

11!..f"i ikke havde noger vatg.. Niels Sreffensen nie\.nte hertil, at dei itt" pa 
-Uriai,r"

l:mmu:: havde varer ansogt om dispensation fra reglen. Dette bestred Lise Rasi, der selv lirnoe med korrespondancen,

Regnskabet godkendtes here&er.

l:lg::T-1"::l \:l-enrerede forstager med, at.nlan metre forerage en gennemgribende endrins
ar varmesystemet tor at komme problerreme til livs, og det var derfor pek.e,rit _ed en opspal

t
[ortloe oe uodror"l'" od 

"n 
t"n"r" e"n",.oi{ori;;i;-



ring til dette form6l. Fra best,.relsens side ville man udskyde projeldet, indtil der var opsparet
midler til fi nansiering af projektet.

Niels Steffensen mente, at det var uprofessionelt at udskyde problemet. Han mente at man burde
have en handlingsplan. Jorgen H. Hansen n@vnte hertil, at det bestyrelsel forelagde yp1 en
handlingsplan.

Niels Steffensen foreslog, at man nedsatte en arbejdsgruppe, hvori han geme selv deitog. Lise
Rask nevnte, at der allerede var ofret en del penge til ingenisrhjelp og foransialtninger, uden at
noget havde hjulpet s@rlig meget. Og at s@tte ting i verk uden garantier for, at det hjalp, menre
Lise Rask ikke man kulne forsvare.

Udover problemet med blandingsbatterier mente en beboer, at det kunne v@re pumpen. Hertil
forklarede Henrik Nielsen, at dn pumpe ikke kunne fA vandet til ar cirkulere ordentligr i ejen-
dommen, fordi rorforingen pe grund at den etapevise bebyggelse var snorklet.

Herefter stilledes det som yderligere forslag af Niels Steffensen, at man kunne spare hele over-
skuddet, kr. 106.656 op, medens S. Ahrensbak modsat mente, at man helt burde undlade opspa-
ring til dette formel.

Folgende forslag blev herefter sat til afstemning:

l. Der opspares ikke
2. Der opspares kr. 50.000 eller k. 106.656

Afstemningen, der skete ved hindsoprekning, viste 2 for forslag I og rcsten imod. Forslaget I
var bortfaldet.

Heref,er blev folgende sat ril afsremning:

2a. Der opspares kr. 50.000 vedrorende 1999 og k. 50.000 vedr. 2000.
2b. Der opspares kr. 106.656 vedrsrende 1999 og kl. 50.000 vedr. 2000.

Ogsi her skete afstemningen ved hindsoprekning- 9 afde msdende, herunder den for ejl. nr. 13,
14, 15 og 16 fremmsdte representant stemte for forslag 2a, men 7 stemte for forslag 2b. Der var
saledes overv@ldende tilslutning efter fordelingstal. Dirigenten konstaterede hereffter, at forslag
2 a var vedtaget.

Betalingen for 1999 modregnes idet iregnskabet opgjorte overskud for 1999, og reguleres i den
i regnskabet medtagne opgorelse,for 1999. Betalingen for 2000 sker ved, at budgettet forhojes pr.
1. maj 2000, jf. nedenfor.

ad. 3 b) Besnrelsen beder om tilslutnins til salg afden ledise grund mod Antvorskowei_ Ende-
lipt sals skalvcdrages pd en etterloleende zeneral{ortamlins.

Lise Rask redegiorde for planerne om salg afet grundstykke mod Antvorskovvej, og det blev pA
tavien angivet, hvilket grundstykke der var tale om.



Jesper Bang opiyste, at der havde verct kontakt til et byggefima, der havde vEret interesseret.
Imidlertid var interessen ikke lengere til stede, men nu havde giarmester Allan Svensson meldt
sig som interesseret kober.

Bestyrelsen vil drsfte forholdet med Allan Svensson, men snsker forinden at have generalfor_
samling^ens accept af forhandlingeme. Kommer der salg p6 tale skal det godkende. pi 

"n 
,"n.."

generalforsamling.

Niels Sleffensen papegede, at byggeriet ville vere istrid med den g@ldende lokalplan. Dette var
bestyrelsen klar over, men kontakt til borgmesteren havde resulter"et i, at man mente, at der var
muligheder for Endring i lokalpianen eller dispensation, hvis man ansogte. Besryrelsen ville
endvidere.lade det va"-re op til en eventuel ksber selv at fE godkendt projJktet. projektet skulle
dog forinden salget vere godkendt af bestl,relsen, s6 man ha-vde kondl ;ed, hvordan det kom_
mer til at se ud.

Alle tilkendegav, at man var enig i at lade bestFelsen arbejde videre med sagen.

Erik Vittrup Nielsen gennemgik budgetter, hvortil der ikke var nogen serlige bemerkninger.
Budgettet vedtoges herefter med k. 4j2.200. hvonil kommer de inder puikt 3a nevnte k.
50.000. i alt k. 482.200. rret nye budger kl.. 482.200 opkaeves fia t. maj 2b00, idet der ved be_
regnrngen modregnes. hvad der indlil denne daro er belalt.

Inden man behandlede punktet meddeite Lise Rask, at hun onskede at 96 afsom formand, idet
hun.var ved at s@lge sin lejlighed. Defte medfarte nogen snak om, hvoi,idt nogen af de nuva-
rende bestyrelsesmedlemmer onskede at stille op til vaig som formand.

Dette var ikke tilfeldet, og man gik derefter over til at v@lge medlemmer til best).relsen. Jens
Larsen snskede ikke genvalg, medens Henrik Nielsen gemJtog en periode til. I)en nuverende
suppleant Henrik Trebbien stillede op til valget sorn besiytelsesiedlem.

Da der ikke var andre kandidater blev Henrik Nielsen og Henrik Trcbbien valgt til bestyreisen.

Herefter holdt man en lille pause for at se, om nogen afde tilstedevarende ville stille op ril for-
mandsvalget. Dette var ikke tilfdldet, og bestyrelsin fortsetter herefter uden formand.

ad. 6. Vals af2 supoleanter. Henrik Ttebbien oq lnser Jensen er od vals.

I^.]jl\ l:1.,:, ":"r,ralgr.ril 
besryretsen, medens Inger Jensen genopstiller. Der var ikke ovrige

kandtdater. h\orlbr Inger Jensen Iorlsaelter som eneste suppleant.

Bcstyrelsen bester herefter af:



Jesper Bang
Jorgen H. Hansen
Henrik Nielsen
Henrik Trebbien
Inger Jensen (suppleant)

ad.7- Valz afrevisor.

Revisor Niels Harder genvalgtes.

ad.8- Eventuelt.

Under punktet eventuelt blev det af Gerda Tretow-Loof kitiseret, at bestyrelsen havde kevet
nogle blomsterkummer temet fia ejendommens tag. Baggrunden var, at maD var bange for at
eventuelle rodder kunne vokse ned itagbelegningen og dermed odelegge den. Bestyreisen slog
fast, at det alene var med besq,reisens tilladelse der kunne rades over iilresarealer. Bestwersen
var derfor i sin gode ret til at k&ve blomsterkummeme ternet. At en beboer har haft udgifter til
blomsterkummeme medforer ikke ret til erstatning.

Samme forhold gar sig geldende med hekken, der er blevet klippet ned, idet der efter bestyrel_
sens skon var fare for, at taget ville blive beskadiget.

De udfor Gerda Tretow-Loof henstillede fliser skal anvendes pa faellesarealet, og vil blive fl)ttet
dertil, ner de skal lzegges.

Cerda Tretow-Loof patalte ogse, at beboeme geme ville have et varsel, nir ejendommen var
uden vanne. Bestyrelsen bemErkede hertil, at der i den konkete sag var tale om et driftsstop,
som man ikl<e kan forudsige, og derfor heller ikke kan varsle. Hvis anlaegget planlagt stoppes vil
der tilga medlemmeme meddelelse herom.

Ogsa Torben Lund fra Carl Bro mitte sta for skud, idet der var utilfredshed med hans styring af
terassesagen, der burde have vleret afsluttet for l@ngst.

Gudrun Stampe fremfzrte det forhold, at ner der nu var brugt sa
burde haveejeme fiitages for at betale leje. Lise Rask nevnte
sporgsmdlet op som fomlag pa n&ste generalforsamling.

mange penge pa terrasserne, se

hertil, at beboeren kunne tage

uttedes generalforsamlingen.

t: Jesp


