
Referat af ordinar generalforsamling i Eierforeningen Kastaniecentret
pe Danborgskolen, Sollentuna All6 6,2650 Hvidovre

Torsdag den 6. aprit 2006 k|..19.00

Der var fremmodt representanter fo. 9 lejligheder, der repraesenterede 2.331 afejendommens
i alt 3.879 fordelingstal. Restejer Finn Normark ejede p[ generaltbrsamlingstidspunktet 4
lejiigheder med i alt 1.730 fordelingstal. hvor afder var stemmeret med 1.04! fordelingstal.

Foreningens administrator, Dan-Ejendomme as var rcpr&senteret afsteen Skals.

Formand I im Normark bod velkommer

L Valg af dirigent
Steen Skals blev valgt som dirigent og konstaterede, at genemlforsamlingen var lovlig
indkaldt

2. Afleggelse af bestyrelsens arsberetning for 2OO5 og godkendelse af arsregnskab
2005.

Beretningen blev aflagt afformand Finn Normark, som sagde folgende:

Det har v@ret et stille 6r i ejerforeningen. Max Niclasen tager sig afde fleste praktiske ting.

Udskiftet va-ndror over lofterne foi at undga fremtidige vandskader.

Opsat ventiler rundt om i ejendommen, for ikke at skulle lukke vandtilfo$len til hele
ejendommen, hver gang der skal laves en reparation.

Ceneralforsamling i Centerforeningen var alholdt om onsdagen og det blev oplyst, at huller i
asfaltel pi parkeringspladsen vil blive reparerct.

Beretningen blev herefter taget til efteretning.

Arsregnskabet 2005 blev kort gennemgiet afsteen Skals. Arets urderskud vil blive overfrart
til egenkapitalen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt,

3. Budget 2006
Forslag til budget for 2006 blev gennemgAet afsteen Skals og betyder u@ndret opkr@vning af
fellesudgifter for 2006.

Budgettet blev vedtaget seledes:

vantl ......................... ..................... k. 45.000
El .............................................. kr. 16.500
Renovation......,......... ..........,,..,,..,.... k. 5.500
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i3.500
158.000
37.500

7.000
2.000

-8.000Have1eje.......,,........... ...................... kr. _ 16.500
I alt til fordeling...... .. . k". 3?,,..500

4. Valg afformand
Formand ikke pA valg.

5. Valg afandre medlemmertil bestyrelsen
Kjeld Svane og Allan Svensson blev valgt til bestyrelsen.

Herefter bester bestyrelsen bestir af:

Finn Normark (formand) Frydensvej 5, 2690 Karlslunde
Kjeld Svane Hvidovrevej 346, 1,lejl. 1

Allan Svensson Hvidovrevej 350 G, stuen
Max Niclasen Hvidovrevej 334, l. lejl. 3
Jens Jensen Hvidovrevej 350 C, 1. tv.

6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Som suppleant blev valgt Ame Kristensen.

7, Valg af revisor
Aundrup og Harder blev genvalgl

(pi valg i 2007)
(pA valg i 2008)
(pi valg i 2008)

OA valg i 2007)
(pi valg i 2007)

8. Eventuelt
Kun fA punker blev diskuteret:
- Ikke tilfredshed med snerydningen
- Bestyrelsen vil ivaerksette opmaling afp-pladsen for at undg6 parkering udenlbr
parkeringsbisene.
- Allan Svensson, Hvidovrevej 350 G, stuen oNkede at opsette et halvtag over doren ud til
haven. Har ikke mulighed frrr opsetnJng afmarkise ligesom de ovrige beboere i stuen. Dette
accepterede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede herefter kl. 20.10.
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Hvidowe, den

formand Finn Nornrark \lar Niciascn

r \-..- - - \- .,-! ,
Steen Skals (dirigent)

-o0o-
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