
Referat af ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Kastaniecentret
pa Danborgskolen, Sollontuna Al16 6,2680 Hvidovre

Onsdag, den 28. aprit 2004 kt. 19.00

Der var fremmodt repr@sentanter for 16 lejligheder, de! representerede 2.579 af
ejendommens i alt 3.879 fordelingstal. Restejer Finn Normark ejede pi
generalforsamlingstidspunktet 4 lejligheder med i alt 1.730 fordelingstal, hvor af der var
stemmeret med 1.043 fordelingstal.

Der var pr. fuldmagl representeret 1 lejligheder med i alt 70 fordelingstal
Saledes var i alt l7 lejligheder og 2.649 fordelingstal til stede ved generalforsamlingen.

Foreningens administrator, Dan-Ejendornme as var lepr@senteret afJette Fmndsen.

Helle Borsting bgd velkommen.

l. Valg af dirigent
Jette Frandsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt men ikke beslutningsdygtig til dagsordenens punkt om vedtegtsendring.
Dagsordenen er som i indkaldelsen, i det revideret dagsorden fra bestyrelsel er omsendt for
sent. Bestyrelsens kommentar m.v. kan dog fremfores - uden at siette forslag om forsiking af
selvrisiko til afstemning.

2, Afleggelse af bestyrelsens ersberetning for 2OO3 og godkendelse af arsregnskab
2003.

Beretningen var kun de hovedpunkter, der var n@vnt i det afbestyrclsen ellersendte brev af
l4.april 04. Beretningen blev raget til efterretning.

Arsregnskabet 2003 blev kort gennemgaet af Jette Frandsen. Arets ,,overskud,, foreslas
oveds( til nEsb ar og tillegges egenkapitalen.

Niels Steffensen erklerede sig uenig i, at poster som elektrolyse, udfaerdigelse af
varmeregnskab og reparation afblardingsbatteri (note l0) i modsetning til tidligerc praksis
overfores til varmeregnskabet.

Jette Frandsen oplyste som administrator, at vedtegteme kunne fortolkes foNkelligt pe dette
punkt. Administrator kunne ikke patage sig at komme med en ,,afgore1se,,, og i tilfrelde af
lbrtsat uenighed, matte man ge til domstolene. Men i efteriret havde der vEret al}loldt et
bestyrelsesmode med deltagelse af 2 representanter fra administrator om dette emne, og her
var man kommet liem til en praktisk losning for fremtiden. som sA bliver fllgt.

Regnskabet blev sat til afstenlning. Ingen stemte imod, og regnskabet blev godkendt.
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3. Budget 2003
Forslaget er et nedsat fellesbidrag til ca. 2/3 af betalingen i 2003. Det lader sig gore dels ved
at holde igen pi vedligeholdelse og dels ved, at nogle udgifter er flyttet til betaling over
vatmeregnskabet.
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-11.000Have1eje.................... ........................ kr . _ 16.500
I alt til fordeling...... ....................... kr. 370.500

Budgettet medforer nedsatte fellesudgifter aftalt sat i vaetk seledes : Opkaevning forjan. _
maj bibeholdes med eksistererde belob, seledes ,'tilbagebetaling,, for disse mAneder fordeles
over opkievningeme for resten af eret. Pr. l. januar 2005 betales ige[ det belob, der svarer til
det vedtagne budget for 2004.

4. Behandling af indkomne forslag

Forsalg fra Niels Steffensen om en endret delinition af $ 3 stk 1 Vedligeholdelse m,v.

Niels Steffensen begrundede forslaget, og der blev talt for og imod.
Et medlem foreslog at tilfoje ordet "skjulte,'i teksten. Dirigenten pr@sicerede, at forslaget kun
kan vedtages, som det er stillet i indkaldelsen.

Forslaget blev sat til afsteru ng, der viste 9 stemmer FOR. Men det er ikke tilstrEkkeligt til
kvalificeret flertal, og pA dette grundlag blev forslaget endeligt forkastet. Saledes ma det
stilles pd ny, hvis nogen mitte snske en endring afde eksisterende regler.

5. Valg af formand
Helle Borsting havde overtaget formandsposten og onskede ikke at genopstille.
Ingen andre var interesserede i posten og til sidst mette Finn Normark stille op. Han blev
valgt.

6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
Inger Jensen var i irets lob blevet erstattet afsuppleant Kjeld Svarre. Denne + Ruth Holten
Schmidts bestyrelsesposter var pi valg. Begge genopstillede og blev valgt.

Men bade Finn NormarLs og Helle Borstings poster var ogse blevet ledige. og som nye
bestyrelsesmedlemmer blev valgt hhv. suppleant Max Niclasen og Jens Jensen.
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Herefter bester bestyrelsen bestAr af:

Finn Normark (formand) Holager 31,2670 Greve Oe vdg i 2005)
Ruth Holter Schmidt Hvidovrevej 346, 1. lejl. 2 ge valg i 2006)
Kjeld Svane Hvidovrevej 346, 1. lejl. 1 (pd valg i 2006)
Max Niclasen Hvidovrevej 334, l. lejl. 3. (pd valg i 2005)
Jens Jensen Hvidovrevej 350 D l. th, (pi valg i 2005)

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Som nye suppleanter blev valgt Niels Steffensen som l. suppleant og Lis Raun Mortensen
som 2. suppleant.

Afslutningsvis fik alle de n).valgte applaus til at ga i gang med arbejdet. Men forinden var lagt
et stort pres pe forsamlingen fo., at ogsa nye kreffer meldte sig til at deltage i arbejdet.

8, Valg af revisor
Aundrup og Harder blev genvalgt

9. Eventuelt
Kun fa punkter blev diskuteret :

. Et medlem vax i tvivl om, hvot vidt rockwoolen stadig ligger rigtigt.

. Tagrender bliver renset sidst i oktober mined.

. Der er giet lidt rod i ben)-ttelse afk@lderum, og for stEks at rette op pa dette
vedlegges en oversigt over lejlighedemes konekte kelderrum. Bestrelsen vil
kontrollere, at ben),ttelsen kommer pd plads.

. Beboeme huskes pi at Ese efter sig pe keldertrappen.

. Det er et stort onske, at Aldi bliver bedre til at rydde op efter sig-

Generalforsamlingen sluttede herefter kl. 20.05.

Max Niclasen

Ruth f lolten SchDidt Jens Jensen

Kjeld Svane

Ksbenhavn, den

Formand Finn Nomrark
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