
Referat af ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Kastaniecentret
pa Danborgskolen, Sollentuna All6 6,2650 Hvidovre

Torsdag, den 18. April2002 kl. 19.30

Der var fremmodt repr@sentanter for 19 lejligheder, der repftesentercdc 2.848 aI
ejerdommens i alt 3.879 fordelingstal.

Foreningcns administmtor, Dan-Eje[domme as var representeret af e.jendomsadministrator
Hans Arne Christensen.

1. Valg af dirigent

Ejerforeningens formand Niels Steffensen bod velkonlmen og foreslog ejendomsadministrator
Hans Ame Christensen som dirigent, som herefter blev valgt uden modkiurdidater.

Hans Ame Christensen takkede for valget og kunne med de tilstedeverendes samtykke
erkl,ere generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Det blev ellerlolgende konstateret at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig for sA

vidt angik de indkomne lorslag under punkt 4. Vedtegteme krever at 2/3 afsamtlige ejere
efter bade fordetingstal og antal stemmer for vedtagtsatdringeme.

Forslag under purkt 4 krever tilslutning fra samtlige ejere.

Pi alle ovrige punkter var genenlforsamlingen beslutningsdygtig-

2. Aflaggelse af bestyrelsens Srsberetning for 2001 og godkendelse af arsregnskab
2001.

Formand Niels Steffensen fremlagde bestlrelsens beretning, som var udsendt sammen med
indkaldelsen.

Beretningen er ligeledes vedlagt dette referat.

Der blev stillet flere sporgsmal som alle blev besvaret afbestlrelsen. Der var ros til
bestyrelsen lor det omfattende a$ejde og for informationen til ejerforeningens medlemmer.

Herefler blev beretningen taget til efteretning.

fusregnskabet 2001 blev gerulemgaet af Hans Ame Christensen, og efter diverse sporgsmal
blev regnskabet, med overfsrsel afmellemregningen med ejere kr. 3.024 til n:reste

rcgnskabser, vedtaget.
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3. Budget 2002

Administrator og bestyrelsen genncmgik budgettet. Budgettet er pga. posleme til maling og
vedligeholdelse afvestfacaden (se beretningen)v@sentligt forsget i forhold til sidste Ar. Der er
budgetteret med et underskud pi kr. 150.000, hvilket foreningens likviditet godt kan baerer.

Der var flere som havde punkterede termovinduer, som med fordel burde skiltes jnden

malerbehandlingen afvindueme . Udskiftning aftermovinduer er ifolge foreningens
vedtEgter den enkelte ejers ansvar. Jens Aksel Larsen pitog sig opgaven at indhente et samlet
tilbud pe udskillni[g afpunkterede vinduor. Ejere som er interesseret i dette kan kontakte Jens

Aksel Larcer pe telefon 4087 5353.

Udgifier i alt

62.500
20.500
38.000

160.000
33.000

9.000
3.000

I1.000
1s0.000
150.000
50.000

kr. 787.000

-13.000

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag I & 2. (Antenneanlreg & varmeregtrskab)

Niels Steffensen trak som forslagsstiller lorslagene tilbage. Forslagene, som vil blive stillet
igen p6 en senere generalforsamling, er lorersaget afat ejerforeningens virkelighed er eendret i
forhold til vedtegteme.

Forslag 3 (&ndring aI fordelingstal)

Finn Nomark giorde rede for forslaget. Fellesudgifteme for alle lejligheder skulle efter
forslaget fordeles efter arealet. I ojeblikket har erhvervslejlighedeme et fordelingstal som er
1,5 gange arcalet, mens beboelseslejligheder alle har et fordelingstal som svarer til arealet.
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Den elterfolgende diskussion bragle bide argunrcnter for og imod lorslaget.

Dirigenten satte forslaget til afstemning med bemrrkning om at forslaget krevede accept af
samtlige ejere iejerforeningen. Hvis samtlige cjcre pa generalforsamlingen kunne tilslutte sig
forslaget skulle accept fra ikke tilstedev&rendc cjere indhentes.

Den skriftiige afstemning viste et flertal imod fo.slaget. Forslaget blev saledes ikke vedtages.

5. Husdyrhold - opleg til diskussion

Flere ejere i ejendommen havde tolt sig gencrct
vedtaegter ster under $4 folgende:

af fritgaende katte. I ejerforeningens

"Lejlighedsejere md kufi hokle hund, kal eller undre lrusdyr, dr skriftlig tilladelse hertil
Joreligger fra admhisllator eller bestyrelse. Tilladelsen kan inddrages, hvis husdyrholdet er
til gene for brugerne af andre ejerlejligheder i forenhgen-"

Ejerforeningens skiftende bestlrelser har aldrig fuldt op pi, hverken manglende tilladelser
eller fritgAende husd),r. Den nuvaerende bestlrelse onskede generalforsamlingens opbakning
til en andring afdette forhold

Efter debat gav genemlforsamlingen sin opbakning.

Fremover vil bestyrelsen skride ind overfor cjcrc, hvis husdlr generer andre.

6. Valg af formand

Niels Steffensen blev genvalgt

7. Valg til bestyrelsen

Inger Jensen og Ruth Holten Schmidt blev genvalgt.

Bestlrelsen bester hercIler af:

Inger Jensen
Ruth Holten Schmidt
Finn Nsrmark
Helle Bsrsting
Niels Steffensen

8. Valg afto suppleatrter til bestyrelsen

Henrik Nielsen og Lena Demant blev valgt

Hvidovreve.j 344 leje. 14 (pe valg i 2004)
Hvidovrevej 346,lejl. 12 (pA valg i 2004)
Hojaget 31,26'70 Greve be valg i 2003)
Hvidovrevej 350 D 1. th. (pe valg i 2003)
Hvidovrevej 350 E L tv. (pa valg i 2004)
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9. Valg af revisor

Aundrup og Harder blev genvalgt

10. Evertuelt

Varmemilerne var igen i Ar oppe til debat

Indlaeggelse afkabel-Tv, som er besluttet i
anLenne loreningen. sker islutningen afmaj

forbindelse med nedleggelse af
mined.

Generalforsamlingen sluttede herefter kl. 21 .55.
Dirigenten takkede for god og orden.
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Kobenlravn, den 7.6. %"2-

Di.igent Hais Ame Christensen
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