Referat af ordinar generalfor3amling i Elerforeningen Kastaniecentret
pa Danborgskolen, Sollentuna Al16 6,2650 Hvidovre
Onsdag, den 20. april 2005 kl. 19.00

Der var fremmodt representanter for 9 lejligheder, der representerede 1.65 8 af ejendommens
i alt 3.879 fordelingstal. Restejer Finn Nomark ejede pd generalforsamlingstidspunktet 4
lejligheder med i alt 1.730 fordelingstal, hvor afder var stemmeret med l 043 fordelingstal.
Foreningens administrator, Dan-Ejendomme as var representeret af Steen Skals.
Formand Finn Nsrmark bsd velkommen.

l.

Valg afdirigent

Steen Skals blev valgt som dirigent og konstaterede, at geoeralforsamlingen var

lovlig

indkaldt.

2. Aflaggelse af bestyrelsens

arsberetning for 2004 og godkendelse af arsregnskab
2004.
Beretningen blev aflagt af formand Finn Normark er vedlagt.
En ejer opfordrede til at suppleanteme blev indkaldt til bestyrelsesmodeme.
Samtidig blev bestyrelsen opfordret til at informere bedre om hvad der sker i foreningen.
Beretningen blev herefter taget til efteretning.
Arsregnskabet 2004 blev kort gennemgaet afSteen Skals. Arets "overskud" foreslas overfort
til neste er og tilloegges €genl€pitalen.
Der blev spurgt til hvorfor der er forskel pi det belob der betales afEjerforeningen til
Celterforeningen. Det er efterfolgende blevet oplyst, at differencen mellem Ejerioreningens
bidrag i Centerforeningen skyldes at noget afbidraget overfores til en momskonto.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

3.

Budget 2005

Forslag

til budget for 2005 blev gennemgiet af Steen Skals

og betyder u:Endret

opkevning af

l'ellesudgift er for 2005.
Budgettet blev vedtaget seledes:

Vand .........................
..................... ki.
El
.............................................. kr.
Rehoration...............,
,......,,..,...,...,,. kr.
Abo euenter...........
.. ..... . . .. kr.
ForsiLringer og kontingenter ......................
...................... k.
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78.000
15.000
5.500
4.000
5l .500
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................,,.
Admihistrationshonorat
Reyisionshohorar .,...
Bestytelsesafiejde...Lobende vedligeholdelse ..............................
tldgilrer i olt
Renter .,,.,..................
Ha|e1eje....................
I alt til fordeling......
Fellesudgifier Centerforcni gen

..................
..................
......................
......................
.....................

k.
k.
kr.
k.
kI.
kr.

36.500
7.000
2.000
53.500
393"000

kr.
.
kr.

-11.000
-16.500
370.500

..,...................
...................... kr
......................

145.000

4,

Valg afformand
Finn Nsrma* blev genvalgt som formand.

5. Valg afandre medlemmertil bestyretsen
Mar Niclasen og Jens Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Herefter bestar bestlaelsen bestAr

af:

Finn Nonnark (fbrmand) Hojager 31, 2670 Greve
Ruth Holten
Hvidovrevej 346.l.lejl.2
Kjeld
Hvidovrevej 346, l. lejl. I
Max
Hvidovrevej 334, 1. lejl. 3
Jens
Hvidovrevej 350 C,

Schmidt

Svarre
Niclasen
Jensen

6.

l.tv.

(pA valg
(pA valg

i 2007)
i 2006)

(pa valg i 2006)
(pe valg i 2007)

(pAvalgi2007)

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Som ny suppleant blev valgt Ame Kdstensen.

7.

Valg af revisor
Aundrup og Harder blev genvalgt

8. Eventuelt
Kun fi punkter blev diskuteret:
. Opgange tlaenger til istandsettelse. Bestyrelsen kommer med forslag..
. Udskiftning afrsr pi loft over etape 1 igangs@ttes.
. Husd).r foreslas err vedtegtsendring pA en senere generalforsamling.
o Storrelsen afhensattelser blev diskuteret. Dog var der ikke enighed blandt de
fremmodte om hvad stsnelsen pa hensettelser bff vaerc.

Generalforsamlingen sluttede herefter kl. 20.00.
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