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Ordiner generalforsamling i Ejerforeningen Kastaniecentret

Pi bestyrelsens vegne indkaldes herved til e.jerforeningens ordinrere genemlforsamling, som alholdes:

Madad, deD 18. april2002, kl.I9J0 pi:

DaDsborgskolen
Klasselokale 15 (1. etage)
Sollentuna A116 6
2650 gvidovre

Itrdgang fra stien mellem skolen og hallen

DAGSORDEN:

Valg afdirigent.
Alleggelse af ersberetning for det seneste ar og foreleggelse til godkendelse af arsregnskab 2001
med pAteEring af revisor.
Forel&ggels€ og godkendelse afbudget for 2002.
Behandling af indkornne folslag.
Forslag 1: ,4ndring afvedtEgtemes $ 5

Forslag 2: Endring afvedtegtemes $ 9
FoNlag 3: ,€ndring af fordelingstall€t
Husdlahold oplrcg til diskussion
Valg af fomEnd:
Pa valg:
Mels Stellens€n (genopstiller)
Valg til bestyrelsen
Irger Jensen (genopsb ller)
RuthHolten Schmidt (genopstiller)

8. Valg af 2 suppleanter til bestlrelsen-
9. Valg afrevisor-
10. Eventuelt.

Vedlagt:

. Bestyrelsens beretning for 6iet 2001

. Regnskab for 2001.

. Budgetforslag for 2002.

. Tilbud vedr. istands&ttelse afejendornrnens udvendige tr@verk

. Indkoffire forslag l-3

t.

3.
4.

5.
6.

7.

Dan-Ejcrdomme as
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Arsberetning for Ar 200'l

Bestyrelsen
Ved generalforsamliogen i for kom vi i den gledelige situation, at tilstreekkeligt mange meldte sig, til at
Foreningen igen kunne fA en beslutningsdygtig bestyrelse. I det forlobne ar har bestyrelsesmedlemmeme haft et
fortreffeligt samarbejde, og arbejdsopgaveme er delt ud, sa alle tr@kker med pA lesset. Der har vleret enighed
om alle beslutninger, bestrelsen har truffet. Bestlrelsens abne stil har siket en lind strom afinformation til
ejeme, hvilket vi heber, beboeme er glade for.

Storre sager
I lsbet aferet er flere storre sager hendteret. De vigtigste er:

. Ferdiggsrelse afte[assebel@gningen i etape I. Losningen er blevet rigtig flor, men overf]aden er
folsom overfor punktbelastninger, og den skal rengores med hojtryksspuling. Ejeme afterasseme har
ansvarct for selv at beskltte og vedligeholde overfladen, og Bestyelsen vil irligt checke, at der ikke er
problemer med overfladen, ved en besigtigelse.

. Vameanlegget i etape 2 ser nu langt om lenge, efter ombygning og efterfolgende fejhetning, til at kare
tilfredsstillende med et forbedret indeklima og mindsket varmeforbrug til folge.

r Varmeregnskabet for 1999 og 2000 blev udsendt. Det viste sig, at den fordelingsnogle, Clorius havde
anvendt, var ebenbart urimelig for enkelte afbeboeme, hvorfor Bestlrelsen i samarbejde med
Administrator foretog en korektion. Dette er utilliedsstillende, og Bestlrelsen ser frem til at der for
varmeregnskabet 2001 vil vere s6 megen retf€erdighed, at konektion ikke er nodvendig.

. Vi har fl)ttet Foreningens midler til en konto med hojere forrentning.

. Administationsaftalen er blevet genforhandlet, med en itlig besparetse pA 15.000 kr. til folge.

Hengepartier
r Grundsalget er ikke kommet lengere end til iddfasen. Dette skyldes, at lokalplanen ikke tillader

yderligere bebyggelse pa omredet. Bestyrelsen vil dog forssge, via en lokalplanendring, at fa solgt der
ubebyggede gund, og vi vil indhente tilbud fra Dan-Ejendomme pa at forestA derme sag.

. Vestfacademe i etape I er rAdne, og der er muligvis svamp. Alt treverk i hele bebyggelsen skal males.
Bestyrelsen afs@tter midler hertil i arets budget.

. Vi onsker at skifte forsikdngsselskab, hvorved vi kan spare 20.000 k. 6rligt, men vi kan ikke for
Vestfacadeproblemet er rettet. ,

o Super Brugsen sviner med kasser og ska1d, hvilket generer beboeme med udsigt dertil. Henvendelser til
butikken og Centerforeningen har ikke haft nogen virkning.

Fremtiden
Vi me se i ojnene, at vores dejlige ejendom nu er blevet 15 er ganmel, og skavankeme vil trenge sig p5. Der
skal ftemover afsettes midler til vedligeholdelse, si vi ikke fir pludselige okonomiske oretever. Bestyrelsen vil
sike at dette sker uden for store fellesbelsb- forhojelser, og vi vil

e Focusere pd besparelser, og altid vaere opm@rksom pA at indhente mere end I tilbud pa storre arbejder
. Involvere beboeme, via sporgeskemaundersogelse, i at udpege nodvendige vedligeholdelsesaktiviteter.

Niels T. Sleffensen. Formand for Ejerloreningen.



Tilbud / oversla

Pe istandsEttelse af ejendommens udvendige tr&verk

Vinduer, yderdore, altanpanier, udh&ngsbradder samt stembredder foreslas behandlet p5 folgende
rride:

Afvaskling - slibning - bare omrader/pletter grundes med grundr'ngsolie, hulier spartles rred
spartehnasse/kit, plettes rned ferdigfaNe, afsluttende med 2 gange strygning med trlebeskytlelse i
eksisterende fan,er

Nodvendrgr :,trllad( og lrftleje er inkluderet i prrsen

Der tages forbehold for konstateret pabegyndende rid i trevark enkelte steder
Dygtig s[edkennester kan anbefales og mit forslag er at maler evt. koordinerer indsatsen.

Tilbudet omfatter ikke 'gronne" skure pi p-plads, rekverker og hegn ( ligeledes gronne ) samt
gulvbrEdder pe alaner.

Pris k. 109,000,00 excl moms
ai. ?':o. r. l :.1, r.-- ,

t?i ) :a) -

Med venlig hilsen

Malere/ tapetopsattere

Jens Otto og Joan Borsting
Baldersbrondegade 22
2640 Hedehusene
Telefon 4656 4765
Mobil ,1075 4765

03-02-02

, lt ::. .-
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Til bestyrclsen af ejendommen
Hvidovrevej 344-350
2650 Hvidowe
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IMesterlodden 44 . Postboiis 88 . 2320 centcFle . Te,elon 39 6E 7t 50

Helle Borsting

Hvidovrevej 350.D. 1.sal

2650 Hvidovre

Vinduespartier

Altandore + dare

Tr@beldedning, vindskeder og tagudheng

Lift til vindskeder over tag.

lloms 2 57o

Der tages forbehold overfor eventuelle prisstigninger.
Altid geme til tjeneste med alle yderligere oplysninger, tegner vi.

mf-il

Vedr.: Hvidovrevei 344-350, Kastaniecenter s6-rdside & sadeside.

Hermed har vi fornojelsen at fremsende tilbud pi folgende malerarbejde.

Udv. vinduespartier, altandore, hoveddore

trebekl@dninq, vindskeder os tasudhens. :

Vaskes, slibes, grundes med B.3 olie, plettes med held@kkende trabeskj,ttelse,

kittes, spardes og males 2 gange med held€kkende trabeshrttelse i far've som

eksisterende.

Den 1. februar: 2OO2

TILBUD NR. 15.355

kr.44.958,00
kr. 15.974,00

kr. 9.327 ,OO

kr.42.4O5,OO

kr. 5.2O0,OO

kr. 117.864,00

kr.29.460.00
kr. 147.330.OO

ll ar :S :a

Ho,iepJ!. riD rrDlorrn ck : ll22r1

i..

Med venlig hilsen

& soN A/s

lkatiw!/
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Forslag til generalforsamling 18-4-2002

Forslag 1- Niels Stetfensen

Paragraf5 er blevet irrelevant efter at Antenneforeningeme er nedlagt pe en ekstraordinaer
Generalforsamling, idet vi i enighed har besluttet os for at indlegge kabel-Tv.

Jeg stiller derfor dette forslag til den ordinEre G,/F:

$ 5. Felles antenneanl.eg m.v.
Ejerforeningen er berettiget og forpliglet til at muliggore TV- og radiosignalforslning til de afforeningen
omfattede ejerlejligheder, hvis ejere m6,fte onske dette, via en udbyder afkabel-Tv.

Ejeren aflejligheden indgir aftale direkte, uden ejerforeningens mellemkomst, med den anviste udbyder af
kabel-TV.

Forslag 2- Niels Steffensen
Grunden til dette forslag er, at den varmemilingsmetode, vi bn,ge', er anderledes en den, der i dag star i
vedtaegernes par. 9.

$ 9. Varmeregnskab
Ejerforeningen er berettiget og forpligtet til at forslale de af foreningen omfattede ejerlejligheder med varme
og vannt vand.

Der fores serskilt regnskab over de hermed forbundne udgifter til brendsel, der fordeles mellem
lejlighedsejeme.

Der etableres separat kaloriemiler eller hertil svarende m6ling afenergiforbrug til hhv.:
a) Opvarrnning afvarmt vand i dn fElles varmtvandsbeholder
b) Lejlighed 13

c) Lejlighed 1-12 og l4-16 inkl.
d) Lejliehed l7-30 inkl.

Der etableres varmefordelingsmllere pi alle radiatorer i ejerlejlighedeme, lejlighed 13 dog undtaget.



qr/,$,**W Jhn*,*r,fArl

Ejerforeningens bestyrelse antager et anerkendt servicefirma, der forestir aflesning af
varmefordelingsmAlere, og udatbejdelse afudkasl til varmefordelingsregnskab, som efter godkendelse af
ejerforeningens bestlrelse danner grundlag for Srsopgorelseme, der udsendes til ejedejlighedsejeme.
fusopgorelseme skal v&re udspecificeret, si fordelingen afudgifter mellem ejerlejlighedeme, og det
anvendte fordelingsprincip, fremgir. Differencen mellem acontobelob og arsopgsrelsen forfalder til betaling
l4 dage efter at irsopgorelseme er udsendt.

Acontobidrag fasts@ttes af Bestyrelsen.

Forslag 3- Finn Normark

Forslag ti1 generalforsamlingen:
,,Endringsforslag:
Fordelingstallet skal for samtlige lejligheder vere 1:1 i forhold til antal m2.
Begrundelse: Der er 4 erhverslejemil som har et fordelingstal som er 1,5 gange antal m2. Faelles udgifteme
til de fiie lejligheder er ikke 1,5 gange store per m2 end de ovrige lejligheder. De ovrige ejerlejligheder har
et fordelingstal som svarer til antallet afm2. Fordelings tallet bor derfor straks endres med sjeblikkelig
virkring.

Atl inistrators bem.prkning til forslaget:

yeslreLandsretharfastsldet,at.e.lringafudgifisfordelingenmellemejerneafejerlejlighederien
ejerforening efter sin beskaflehhed mAfie a sesfor at udgore et sd r@sentligt indgteb i.len enkeke
ejellejlighedsejers rcttigheder, at .etulringen ikke kunne gennemJbres metl kun kvaliJiceret flettal.

,Endring afudgiftsfonlelingen (fordelingstallet) kan derfor bun ske, sdfle t samtlige ejere tilslufiet sig
ewlringen.


