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Pe besqTelsens vegle indkaldes herved til ejedoreningens ordinere genemlforsa$ling, som afholdes:

TiNdag, den 29, april2003, kL 1830 pi:

DaDsborgskoler
Salen , 1 sal (iDdgang fra stieD mellem skolen og heltetr).
SolleDtuDa A116 6
2650 Hvidon'e

DAGSORDDN:

Valg afdirigent.
AflEggelse af ersberetDing for det seneste er og foreleggelse til godkendelse af arsregnskab 2002
med prtegninS af revisor.
Forel@ggelse og godkendek afbudget for 2003.
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse afregulativ for renholdelse og snerydning.
Beboernes ansvar for vedligeholdelse af vand/varme/aflobsrar - orientedng iia best ,relsen.
Valg ril besBrelsen
Finn Normark (genopstiller)
Helle Bzrsting (genopstiller)
Valg af2 suppleanter til best,,relsen.
B€styrelsen indstillec
Max Niclasen
Kjeld Svane
Valg afrevisor.
Eventuelt.

Vedlsgt:

. Bestlrels€ns beretning for Aret 2002

. ReSnskab for 2002.

. Budgetforslag for 2003.

. Bilag punkt 4 - Regulativ for renholdelse og snerydning

. Bilag pur*t 5 - Beboemes ansvar for vedligeholdelse afvaitd,tanne/altrobsror

PA bestyrelsens vegre

Dan-Ejendomme as

8.
9.
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Arsberetning tor ir 2002

Bestyrelsen
Gennem 2002 har Best).relsen bestaet afNiels Steffensen, fomand , Helle Bsrsting, nestformand, Fin[
Nsrmark, Ruth Holten Schmidt og Inger Jenser Vore to suppleanter, Henrik Nielsen og Lena Demant, er
begge fiafl)ttet. Heffik Nielsen var Foreningens tekniske konlaldperson, ryrpasser etc, og den rolle er nu
ovedaget af Max Niclasen, hvilket Bestlaelsen er meget taknemmelig for.

Afsluttede sager
Aktivitetsniveauet i 2002 har ik*e veret si hektisk, som det var i 200 I . Afsluttede sager, der skal fiemleves er:

. Det grorme t@vaerk, skurene undtaget, er blevet malet. Dette skete delvist ved en fejl, idet vi havde
besluttet at udfsre alt malerarbejde i dn arbejdsgang, men vi glemte at albestille maleren.

. Vi har etableret et disponeringsregnskab og rekvisitionsordning, der giver best),relsen et bedre overblik
over bestilte arbejdei, si der ikke kommer sa mange uforudsete regninger.

. vi har givet de beboere, der holdt husd1,r, "frit lejde" til indhenhing aftilladelser til husdyrhold, jf
vedtegteme, og sa vidt vi ved, er der nu ingen "ulovlige" husdlr i bebyggelsen

. Ved erets udgang blev Foreningen momsregistreret. Dette er en naturlig folge afat en stor del af
Foreningens ejerlejligheder er erhvervslejemil.

. Vort vvs Firma er blevet udskiftet. Det er nu Byemes Vame og WS, der servicerer os. Skiftet skete,
da vi ikke fandt, at vores tidligere samarbejdspartner, Avedore Holme VVS, var tilsa@kkeligt
serviceminded.

. Etape I's terrassebelaegninger har germemgaet 1- ers eftersyn. Generelt er vedligeholdelsesstandarden
tilfredsstillende, men leverandsren har mettet acceptere at udbedre fejlfarvede kanter.

. Etape I's vestfacader er nodtorftigt rcparerct med en beskyttende fuge, og det hax bevirket at beboemo
er kornmet igennem vinteren uden store prcblemer med dore, der binder.

Hangepartier
Af ikte- afslutlede sager kan nerrtes:

o Grundsalget er fortsat ikke kornmet l@ngere end til iddfasen. Dette skyldes, at lokalplanen ikke tillader
yderligere bebyggelse pa omfidet. Da formanden ikke mener, at det er klogt at forfslge denne sag
yderligere, og derfor onskede at slippe for den, har Finn N,armark overtaget sagen.

. Vi arbejder pe at skifte forsikingsselskab, hvorved vi regner med at spare 10.000 h. erligt, og fe en
bedre forsikringsordning, og vi afoenter at selskabet besigtiger ejendommen..

. Vestfacademe i etape I er ridne, og der er muligvis svamp. Alt ikke-grsnt tr@verk (plus skure) i hele
bebyggelsen skal males. Der er i regnskabet for 2002 hensat 300.000 kr. hertil. Bestyrelsen forventer at
kurme samarbejde med det nye forsiloingsselskab om at Itr den rette l,asning pe Vestfacadeproblemet.

o Samarbejdet med Centerforeningen forlober ikke tilftedsstillende. Dens formand har undladt at i[dkalde
til en af os onsket ekstraordineer generalforsamling. Vi opstiller Finn Nsrmark som formandskandidat.

. Der har i arets lob veret et par store vandskader, hvorafbeboeme beklageligvis har mattet betale
omkostningeme. Vedtegteme anviser, hvad beboeme selv har ansvar for vedligeholdelse af, men det er
fo$te er, at denne praksis har vaeret benyttet. P6 generalforsamlingen vil formanden uddybe, hvilket
ansvar man har som beboel for at vedligeholde vand-varme- og aflsb$or (ogsa skjulte), der ikke
vedligeholdes af Foreningen.



e$,"rrr,€rr, 7C"rst- ir "r,tt*t
. Vi forsogte at afskerme felles- grespl@nen med et p@nt hegn, men det blev smadret i lsbet af fe dage.

Fellesarealets sandkasse, gyngestativer og rnsbler, traenger til en kaerlig hand eller evt. udskiftning.
Helle og Inger er fellesareal- udvalg.

Fremtiden
Vores ejendom er bygget i 1985-86, og skavankerne tr@nger sig p6. Der skal ftemover afsettes penge til
vedligeholdelse, si vi ikke fir pludselige okonomiske ffet@ver. Bestyrelsen vil derfor budgettere med stigende
vedligeholdelsesomkostninger i fremtiden, idet vi sigter pe at undg6 stigninger i fellesor*ostningeme.

Den okonomiske status i Foreningen er yderst tilfredsstillende, idet der er hensat - og fortsat hens&ttes penge til
kendte skavanker ( Vestfacader og vand/vame/aflobs rorene ).

Ejendommens lejligheder er yderst attraktive, og de indbringer tiltedsstillende salgssurnmer pA 1,2 til 1,4 mio.
Dette betyder, at vi ikke for tiden forventer problemer med tvangsauktioner, der pedrager Foreningen tab.

Niels T. Steffensen, Formand for Ejerforeningen.
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Regulativ for renholdelse og snerydning

Dette rcgulativ supplerer de vedtEgtsmessige bestemmelser vedrorende vedligeholdelse afejendommen, og
dens fallesarealer. Formiilet er at precisere ansvaret for renholdelse og snerydning.

Renholdelse og snerydning pi udendorsarealer, der ikke er naevnt i dette regulativ, foretages afEjerforeningen
eller Centerforeningen, eventuelt i form afentrepriseaftaler med renholdelsesfimaer.

Forelages renloldelse eller snerydning ikke pi betryggende mride, er Ejerforeningens Bestyrelse uden varsel
berettiget til at lade det udfffe, og opkEve omkostningeme dertil, hos den eller de, der ifolge dette regulativ
har ansvaret for udforelsen. Dette fritager dog ikke for ansvar, i denne forbindelse.

Renholdelse og snerydning i de ud for de gnkelte lejligheder beliggende haver, altaner og terrasser foretages af
den respektive lejligheds ejer.

Renholdelse og snerydning aftrappe- og gangarealer Hvidowevej 344,1-foretages af ejeme af lejlighedeme pi
derne adrcsse.

Renholdelse og snerydning aftrappe- og gangarealer Hvidowevej 346,1-foretages af ejeme af lejlighedeme pi
denne adresse.

Renholdelse aftrappeopgange Hvidovrevej 350B-C-D-E foretages af ejeme aflejligheder i den pigeldende
opgang i fellesskab.

Seledes vedtaget afceneralforsamlingen / 2OO
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Beboernes ansvar for vedligeholdelse af vand/varme laflabsrar

FormAlet med dette notat er at pr@cisere lejlighedsejemes ansvar for vedligeholdelse af vand/varme/aflobsror,
som ikke er omfattet afden felles vedligeholdelse, samt beta.ling efter skader forirsaget afGjl herpa.

I vedtegtemes paragraf3 stk.l ftemger det at: "Rsr, faldstammer, afuekskanaler og andre forsyningsledninger
til felles brug omfattes afden faelles vedligeholdelse, uanset disse er ffft igennem lejlighedeme, dog kun furdlil
de forgreninger, hvorfta forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed."

og

"Indvendig vedligeholdelse i ejerlejlighedeme omfatter maling, hvidtning, tapetsering og anden vedligeholdelse
sAsom fomyelse og reparation af gulve, hevaerk, herunder indvendig behandling afvinduer, puds, installationer
til gas, vand og andre forq,ningsledninger, der ikke omfattes af stk. 1 i naerverende $, samt vedligeholdelse af
kok*en- og badeverelsesinstallationer og indretninger i owigt".

De ror, beboeme hemed har ansvar for, er f. eks. skjulte ror undo gulv eller i kanaler/murverk, fta de faelles
forsytringsror og ftem til aftapningsstedeme. Det er ogsA aflsbsledninger frem til de felles faldstammer. Og
ogsi afspaerringsventiler, Ballo-Fix etc.

Ejerforeningen forsiker alle installationer, som er omfattet afden felles vedligeholdelse, men ogsa nogle afde
installationer, som beboeme har vedligeholdelsesansvaret for. Der er dog en - iser for skjulte ror - betragtelig
selvrisiko. Ejeme er velkomne til at rekvirere de nojagtige forsikringsbetingelser hos Administralor.

Hvis der sker en skade pA en installation, som ikke er omfattet afden falles vedligehotdelse, skal den
pigeldende ejer betale reparation og folgeskader. Hvis Ejerforeningens forsikring dekker skaden, skal ejeren
betale Ej erforeningens selwisikoomkostninger.

Efter Besty'relseru lrudering kan der forekomme store omkostninger forbrmdet med at finde fejl p6 og udbedre
skader efter installationeme, og de enkelte ejerlejlighedsejere opfordres derfor til at overveje at tegne
supplerende forsikringer.

Afslutningsvis onsker vi at precisere, at Ejerforeningen i 1995 har bekostet aftagelige adgangslemme til
fellesror i etape 2. saftemt beboerne har blokeret disse lemme e}t. med tapetsedng - bevirker det, at disse ror
forsikringsmessigt betragtes som skjulte rsr, med kaftigt forhojet sehrisiko til folge. Meromkostninger til
selwisiko i denne forbindelse vil blive pAlignet lejlighedsejeren, hvorfor alle opfoldrcs til at lemmene frigores.

Bestytelsen, april 2003


