
Referat af ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Kastaniecentret
I Strandvejens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 2,2650 Hvidovre

Mandag, den 23. April 2001 kl. 19.00

Der var fremmodt representanter for l5 lejligheder, der representerede 2.750 af
ejendommens i alt 3.879 fordelirgstal.

Foreningens administrator, Dan-Ejendomme as var repnesenteret af ejendomsadministrator
Hans Ame Christensen og projektleder Dan Markussen.

1. Valg af dirigent

Henrik Nielsen fra best].relsen foreslog ejendomsadministrator Hans Ame Christensen som
dirigent og han blev enstemmigt valgt, Dan Markussen blev valgt til referent.

Hans Arne Christensen takkede for valget og ku]ne med de tilstedevaere[des samtykke
erklEre generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2, Atlaggelse af bestyrelsens arsberetning for 2000 og godkendelse af arsregnskab
2000.

Hemik Nielsen fra best),relsen, fremlagde bestyrelsens beretning som er vedlagt. Efter
sporgsmil fta medlemmeme, hvor bl.a. vameregnskabet og varmemalere blev debatteret blev
beretningen taget til eft erretning.

Arsregnskabet 2000 blev gennemgaet af Hans Ame Ch stensen, og efter diverse sporgsm6l
blev regnskabet, med overfsrsel afmellemregningen med ejere k. 87.304 til n@ste ar,
vedtaget. Dog med folgende bemerkning:

Niels Steffensen onskede at fe fort til referat, at varme udgiften nu blev fordelt efter malere, i
stedet som for efter m2. Han oplyste, at det var i strid med foreningen vedtEgteme.
Administrator oplyste, at monte ng af varmemalere og fordeling af varmeudgiften efter disse
er et lovkrav.
Niels Steffensen snskede dog fortsat at stemme imod regnskabet. Administrator vil unde$oge
om loven kan tilsidesEtte vedtegteme.

NB! Dan-Ejendomme'sju st har underssgt sagen, og kan bekefte at den vedtagne lov om
varmemalere tilsides@tter vedtEgteme i en ejerforening.

3. Budget

Hans Ame Christensen geDnemgik kort budgettet.
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EI kr.

Diwrse, samthens@ttelse til senere wdligeholdelse af'"armean|eg................... kr.

94.400
21.000
35.200

160.000
48.000

5.600
3.000

t'74.312
kr. 541.512

-E.000

507.012

Vedtagelsen medforer uendrede opkevninger af fellesudgifter.

4. Forbedring afvarmeanlag ietape ll.

,4ndring afvarmeror.

Bestyrelsen forelagde generalforsamlingen et projekt til forbeddng afvarmeanlesgget

Forslaget omfattede:

l. Udskiftning af en cirkulationspumpe.
2. Omlaegning afror til ekspansionsbeholder.
Tilbud pe i alt. k. 13.500,- + moms, el- og isolering

3. Levering og montering afblandingsslojfe pi loft over ny afdeling, med dertil horende
stringsenheder.
Tilbud pe i alt. kr. 3l.850,- + moms

Forslaget i sin helhed blev efter afstemning vedtaget af generalforsamlingen.

Dette skulle betyde, at den fremtidige varmefordeling i ejendommens etape 2 skulle blive
letterc at regulere.

5, Valg til bestyrelse,

Bestyrelsen blev valgt saledes:

Inger Jensen
Ruth Holten Schmidt
Finn Normark
Helle Borsting
Niels Steffensen

Best),relsen konstituerer sig selv.

Hvidowevej 344leje. 14 (genvalg)
Hvidowevej 346, lejl. 12

Hsjager 37.2670 Grc,/e
Hvidowevej 350 D l. th.
Hvidowevej 350 E 1. tv.
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6, Valg af suppleant

Henrik Nielsen stillede op som suppleant, og blev valgt

6. Valg af revisor
Revisionsfirmaet Aundrup og Harder blev enstemmigt genvalgt

7. Eventuelt
Foreningens likvide midler er i ojeblikket placeret pe en klientkonto hos Dan-Ejendomme as.

Den nye bestyrelsen blev opfordret til at undersoge, om der skal oprettes en bankkonto
tilhorende ejerforeningen.

Dan-Ejendomme as undersoger om der er mulighed for at frasselge ejendommes grund der
ligger nede ved Ketelstrop A116

Generalfomamlingen sluttede herefter kl. 20.35.
Diigenten tak:kede for god og orden.

Kobenhavn, den

Dirigent Hans Arne Christensen FomandNiels Steffensen

-o0o-
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