
Referat af ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Kastaniecentret
pa Frydenhoiskolen, Egeholm 106, 2650 Hvidovre

Mandag, den 24. novembe.2003 kl. 19,00

Der vax Aemnodt repraesentanter for 25 lejligheder, der repftesenterede3.27l af
ejendommens i alt 3.879 fordelingstal; her i 14 lejligheder representerende 1032 fordelingstal
ved fuldmagt samt restejer med 4lejligheder og 1730 fordelingstal. Restejer oplyste, at 2 af
disse var "genudlejet" i Ejerlejlighedslovens forstand, hvorfor restejer havde stemmeret med
1 .043 fordelingstal.

Foreningens administrator, Dan-Ejendomme as var representeret afPer Holm og Jette
Frandsen.

Ejerfbreningens formard Niels Steffensel bod velkommen og beklagede stedets beliggenhed,
men der havde ikke veret andre muligheder med dette varsel.

1. Valg af dirigent
Per Holm blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalfo$amlingen var lovlig indkaldt
begeret af mere end % af fordelingstallene repftese[teret af Finn Normark.

2. A. Afstemning af forslag til andring af S 9 i E erforeningens vedtagter.
Finn Nomark begundede forslaget og preciserede, at forslaget ikke medfurte, at
beboelseslejlighedeme nodvendigvis skulle have opsat vandmalere. Firm Normark oplyste
endvidere, at han ville betale for maleme i sine egne lejligheder.

Formanden Niels Steffensen kutu1e ikke stotte forclaget, som det var stillet. Han var
principielt tilhenger afindividuel vaidmAling men mente ikke, forslaget tog hojde for alle
forhold. Derfor ville en gennemforelse afdette fomlag gore en fortolkning afden i forvejen
sv@re$9endnusv@rerc.

Jette Fmndsen bem€erkede, at forslaget indebaerer, der skal udarbejdes et kombineret vand- og
varmeregnskab.

Efter diskussion for og imod samt om konsekvenseme satte dirigenten til sidst forslaget til
afstemning. Den viste, at 4 le.rligheder / 1043 fodelingstal var FOR forslaget, mens resten af
stenmeme var imod. Ingen stemte blankt.

Selcdes fik forslaget ikke tilstr&Lleligt med stemmer til at blive hverken endeligt eller
forelobigt vedtaget og er demed forkastet.

2. B. Afstemning om Dan-Ejendomme skal pal@gges at rette dercs tidligere
regnskab til det korrekte med henvisning til S 9 i Eierforeningens vedtagter

Finn Nomark forklarede, at der ikke var aflagt korekt regnskab, men at han nu havde valgt
at hekke forslaget tilbage mod, at bestentmelsen blev efferlevet i de ftemtidige
varmeregnskaber.
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2. C. Maling af vinduer
Finn Normark forklarede at have sat punktet p6, sAledes alle kunne blive infomerct om
forlobet.

Best).relsesformanden forklarede, at man havde antaget dat billigste tilbud. Arbejdet var
skedet pga. dirlig indsats pa stedet og demf folgende sked i tidsplanen. Men firmaet havde
erkendt sit ansvar, og tingene var nu affalt p6 plads til at blive faerdiggiort til neeste ar.

3. Eventuelt
Vandmelerproblematikken blev yderligere droftet.

Et andet emne er, at der er opstaet flere skader i vandrorerne i etape II, hvor problonet med
tilstopning "bleser" videre til rEste lejlighed. Da irsagen ligger hos faellesskabet, foreslir
formanden, at ejedorening€n overtager aosvaret for dissc udgiftq og vil stille forslag herom
pA n.este generalforsamling.

Generalforsamlingen sluttede herefter kl.20.20 .

Efter generalforsamlingen meddelte fothandeh rjeblikkelig at tr@kke sig pd grwrd af det
tidskr.evende samarbejde med Finn Normafk. Se i ovigt yedlagte skrivelsefra bestyrelsen.

-o0o-

Kobenhavr\ den

stformand Helle Borsting

Bef'{.medlem Kjeld Svane Per Holm (dirigent )
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t/r,l^,,*, #r Jht*,ir*,f^rt

Hvidovre. den 28-l l-2003

Kere eiere af beboelsesleilieheder.

Jeg vil her referere kort fra forlsbet afden ekstmordinane generalforsamling, som vi holdt i mandags. I vil Ie
det fi.rlde referat fra administator, Dan-Ejendomme.

Finn Nsrmark, der er ejer afde 4 buriks- lejligheder, og medlem afbestlrelsen, havde stillet to forslag, som
bestlrelsen pa et kort mode for generalforsamlingen, ikke kunne gA ind for.

Finns forslag om vedt@gts@ndring vedrsrende vandmalere til erhvervslelighedeme (og ikke til alle) blev
nedstemt med et tordnende fleilal, da kull 4 lejligheder stemte for.

Finn's andet forslag handlede om korrektion afregnskaber tilbage i tiden, trak Finn selv tilbage. D€t blev
aftalt at administrator fremover tager alle varmeregnskabsposter j f. paragaf 9, med i varmeregnskabet.

Dette meget flotte forlob afgeneralforsamlingen skyldes dels Administ atols kompetente optreden, og dels
den opbakning, som 15 afjer havde valgt at give mig, i form affirldmagter. Tusind tak for det.

Under eventuelt nedlagde jeg mit hverv som formand med ojebliktelig virkning. Grundene er for mange til
at beskive her, men jeg og Firm Normark fungerer ikke sammen, p6 det personlige plan. Jeg er simpelthen
kort tr@t afFinn Normarks made at kommunikere pa, ogjeg har i efterAret forg@ves opfordret ham til at
forlade bestyrelsen.

Denne udgang, som jeg nahrligvis er ked af, torjeg er til bedste for Ejerforeningen. Jeg er naturligvis
fortsat til radighed for stotte og vejledni[g til resten af best]relser (og til beboeme dirette), hvis og nir man
mAtte enske det.

Min sidste formandshandling blev it 6 aftalt, at Ejerforeoingen fiemover igen betaler rensning afde skjulte
vandror, der bliver tilstoppet af skaller. Vi tror, at skalleme kommer fra den falles del af rsrene, sA det er vel
rimeligt nok. Jeg stiller forslag til den neste ordinere generalforsamling om at vedligeholdelse af alle de

skjulte vandror og aflobsrur bliver foreningens ansvar. Dette fomlag haberjeg, I kan ststte.

Med venlige hilsner

Niels T. Steffensen
Hvidovrevej 350E, lw
2650 Hvidorre


