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Ordinrr generalforsamling i f,jerforeningen Kastaniecentret

Pa besq/relsens vegne indkaldes herved til ejerforeningens ordin@re generalforsamling, som a{holdes:

Onsdag den 28. april 2004, kI. 19,00 pl:

Dansborgskoletr
(indgang fra stien mellem skolen og hallen)
Sollentutra A116 6
2650 Hvidovre

DAGSORDEN:

1- Valg afdirigent
2. Afleggelse af arsberetning for det seneste er og foreleggelse til godkendelse af ersregnskab 2003 med

petegning afrevisor
3. Forel&ggelse og godkendelse afbudget for 2004
4. Behandling af indkomne forslag

Forslag fraNiels Steffensen, j f. vedlagte bilag
5. Valg af formand
6. Valg afandre medlemmeraf bestyrelsen
7. Valg afsuppleanter
8. Valg afrevisor
9. Eventuelt

Vedlagt Regnskab for 2003, budgetforslag for 2004 samr bilag til punkt 4.

Pe bestyrelsens vegne
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Forslag fra Niels Steffensen:

Baggrund for forslaget:

Der forekommer ofte problemer med vandskader og rortilstopning (skaller) i lejljghederne, som ejerne har
mattet belale, pa trods afat fanomenerne sandsynligvis stammeifra de fe es insta ationer. Deier heller
ikke rimeligt, at skader pa skjulte ror, som beboerne jkke selv har mutighed for at vedtigehotde, og som er
d@kket af Foreningens forsikring, er ejernes eget probtem. Der har enavidere i de fortrbne er v@-ret flere
problemer med at udpege, hvorvidt Foreningen eller Ejeren selv skulle betale for en skade.

Dette forslag retter op pa disse forhold.

Paragraf 3, 1. afsnit, affattes s6ledes:

S 3, Vedligeholdelse med videre
Den felles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og oprctning af ydermure samt indvendigt
murvaerk -bortset fta puds og vegbeklcdning - konstmktioner i etageadskillelser og endvidere tag,
tagrender, altaner, trappeopgange, samt alle faelles anleg i o.!Tigt, og endvidere udvendig
behandling afhoveddore, altandore og poite. Rgr, faldstarnmer. afuekskanaler og andre forsyningsl
og aflobsledninger omfattes af den faelles vedligeholdelse, uanset disse er fort igenaem
lejlighedeme. Aftapningshaner, blandingsbatterier, brusere, radiatorcr, WC-cistemer etc. ir ikke
omfattet afden fiElles vedligeholdelse. Installationer, som efter byggeriets opforelse er endret eller
etableret ude[ Bestyrelsens skriftlige accept, er ikke omfattet afden felles vedligeholdelse.
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