
Dan-Eiendolnlrre as

Niels Steffensen
Hvidowevej 350E 1tv
2650 Hvidowe

Hellerup, den 06-l l-2003
Lejlighedsm. 8-560-30-2

INDKALDELSE
til

ekstraordinrr generalforsamling i E/F Kastaniecentret

Herved skal vi indkalde til ekstraordiner generalforsamling, som afholdes

mandag, den 24. november 2003, kl. 19.00 i
Frydenhojskolens Pauserum

Egevolden 106,
2650 Hvidovre

I horhold til foreningens vedtEgter g 1 I har Finn Normark, der er ejer afmere end 7. aflejlighedeme
efter fordelingstal, begeret alholdelse af en ekstraordin@r generalforsamling.

Dagsorden:

l. Valg afdirigent.
2. Finn Normarks begaering, j1. vedlagte bilag
3. Eventuelt

Med venlig hilsen

Per Holm
souschef
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A. Afstemning af forslag til andring af g 9 i Ejerforeningens vedtegter.

Forslag til rendritrg af vedtegterne til Ejerforeningen kastatrjecentret.

Begrundelse for @ndringsforslag.

I Ej erforeningens vedtegter
vandforsyning til ejeme.

Det er santidig konstateret at denne mangel giver en uretferdig fordeling mellem lejlighedeme.
Eks. skal Lejerbo betale 3 gange se meget for vand end frisor foretningen. ,Endrilgeme giver
samtidig beboeme i ejendommen mulighed for hvis der er flertal blandt beboeme, ogse at skifte til
m6ler bestemt vandregning (tetale for eget fo$rug og ikke andres).

Det er i bestlaelsen besluttet at der skal alholdes ekstra ordiner generalforsamling hvor der skal
stemmes om en aenalring til $ 9 i vedtegteme.
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S 9. Varmeregnskab
Ejerforeningen er berettiget og forpligtet til at fors),ne de
med vame og vamt vand.

af foreningen omfattede ejerlejlig[eder""ffi*;x'=;r;'r
Der fores serskilt regnskab over de hermed forbundne udgifter, der fordeles mellern
lejlighetLsejeme efter fordelingstal. Der etableres s.erskilt kaloriemaler eller hertil svarende miling
af forbrug i lejlighedeme 12-16 inkl., hvorcfter varmeudgifleme for disse lejligheder fordeles efter
lbrbrug. Ejeme af de or,rige lejligheder kan beslutte, at varmeudgifteme for disse lejligheder
fordeles pi anden mide end efter fordelingstal.

I varmeregmkabet indgdr udgifter til braendsel samt udgifter til fomyelse og vedligeholdelse,
serviceabonnementff og lovpligtigt efters,'n samt eventuelle udgiftff til varmemester. Endvidere
indgir udgifter til varmeanl@ggets forbrug afvand og el, safremt forbruget mAles saerskilt.

Endres til

lejlighedsejeme efter fordelingstal. Der etableres serskilt vandmilere, kaloriemiler eller hertil
svarende miling af forbmg i lejlighedeme 12-16 inkl., hvorefter vandudgifteme og vameudgftht
for disse lejligheder fordeles serskilt cfter forbrug. Ejeme af de ovrige lejligheder kan beslutte, at
vandudgilierne og varmeudgifteme for disse lejligheder fordeles pi anden mide end elier
fordelingstal.

I vand- og varmeregnskabet indg6r udgiffer til breendsel samt udgifter til fomyelse og
vedligeholdelse, seruiceabonnementer og loryligtigt effersyn samt eventuelle udgifter til
varmemester. Endvidere indgir udgifter til varmeadeggets forbrug af vand og el, sefremt foftruget
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B. Det er konstaterct at EjerforeningeN regnskab og varmeregnskabet ikke er blevet bogfsrt efter
Ejerforeningens vedtegter. Store belob som skulle have vergt bogfort i varmeregnskabet er blevet
bogfsrt og betalt afEjedoreningen. Det har medfort at ejeme med lille varmeforbrug uretmessig er
blevet palagt at betale ekstra til fellesudgifteme hvor regningeme er bogfort. Det har medfort et
ikke ubetydeligt okonomisk tab for nogle af ejeme i Ejerforeningen.

Dan Ejendomme som adminisfterer ejendommen er blevet forelagt dette problem, men vil ikke
endre regnskabeme til det korrekte. Dan Ejendomme's undskyldning for fejlen er at tidligere
administrations fiIma ogsi havde udfort regnskabeme pA samme mede. Altsa uden at folge
Ej erforeningens vedtegter.

Ejerforeningens formand er ogsi glort bekendt med ovennevnte regskabsfejl, men har endnu ikke
opfordret Dan Ejendomme til at endre regnskabeme til det korrekte. Det er derfor n&rliggende at
ejeme far mulighed for at stille sporgsmal til Dan Eje[dorffne og formanden for Ejerforeningen.

SporgsmAl til administrator og formaDd for bestyrelsetr om begrundelse og irsag til at
ovetrnrevnte udgifter til varmeregnskabet er bleyet bogfort i Ejerforeningens regnskab og
ikke i varmeregnskabet.

Dereiier:
Afstemning om Dan Ejendomme skal pilegges at rette deres tidligere regnskab til det korekte med
henvisring til $9 i Ejerforeningens vedtegter.

C. Maling af vindueme i ejendonmen.

2


