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Referat af ordinar gsneraltorsamling i Elorforeningen Kasbniecentret
pa Danborgskolen, Sollentuna Al16 6, 2650 Hvidovre

Torsdag den 10. mai 2007 kl. 19.00

Der var fremmodt reprasentante. for 9 lejligheder, der repiesenter€de 2.365 afejendommens
i alt 3.879 fordelingstal. Reslejer Finn NoEnark ejede pl generalforsamlingstidspunktet 4
lejligt€der med i alt 1.730 fordelingstal, hvor afder var stefiunerct med 1.043 fordelingstal.

Foreringens admioistratof Dan-Ejendomme as var representeret af Steeo Skals.

Foamand Finn Normark bod velkommen.

l. Valg at dirigent
St€€n Skals blev valgt som diigent og konstaterede, at genedlforsamlingen var indkaldt med
14 dages varsel med angivelse afdagsorden. Generalforsamlingen blev ikte alholdt rettidigt,
idet generalforsamlingen ikke blev afholdt inden udgangen af april mAned.

Drigenten konstaterede at generalforsamling kurure alloldes og var beslutningsdygtig.

Hertil pointerede Niels Steffenseq at det var dybt kitisabelt at generalforsamlingen ikle blev

Z Aflaggelse af bestyrelsens lrsberetning ror 2006 og godkendelse af eJs,egnskab
2006.

Beretringen blev aflagt af formand Finn Nsrmark, som sagde folgende:

Del har veret et stille er i ejerforeningen.

O Cykelskuret blev ved en pasat brand odelagt i det foigangne Ar, men er ved at v@re bygget op
igan. Ogsa hegn og tagrender samt en stor del af muren blev sdelagt ved branden. Der' mangler dog at blive sat lys op og cykelstativeme skal ogse settes op.

Det viste sig at foreningen var underforsikret og derfor skal foreniogen b€tale en del af
reparationerne selv.

Aldi har modtaget brev om at de ikke rna stille affald ud igen, seledes at pasane brande kan
uMges i fiemtiden.

Beretningen blev hercfter taget til eftenetning.

ABregnskabet 2006 blev kort gennemgaet afsteen Skals. Arcts undeIskud vil blive overfort
til egenkapitalen.

Regnskabet blev herefter ensternrnigt godkendt.
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a{holdt iodenfor den givne frist i vedtagteme og snskede dette fort til refemt, men kurme dog
'r':,;,., . tilslufre sig at generatfonamliogen ku$ne atvikGs. -- :
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3. Budgel2007
Forslag til budget for 2007 blev gennemgAet af Steen Skals og betyder forhojelse af
f@llesudgiffeme fo. 2007 bl.a. pe gund afogede udgifter til vand.

Niels Steffensen stillede forslag om yderligere forhojelse af budgettet med 40.000 k. Dette
blev ikke vedtaget.

Budgettet blev heiefter vedtaget saledes:

yand ,..,..,..................... ................-...................,............. kr. 85.000
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Allan Svensson Hvidorrevej 350 G, stuen
Finn Norna* (formand) Frydensvej 5, 2690 Karlslunde
Max Niclas€n Hvidovrevej 334, 1. Iejl. 3
JeDs Jensen HvidoLrevej 350 C, l. tv.
Kjeld Svarre Hvidowevej 346, 1, lejl. I

6. Valg afto supplgantrrtil bestyrelsen
Som suppleant blev valgt Ame Kristensen.

7. Valg af rsvisor
Aundrup og Harder blev genvalgt

8. Eventuelt
Kun Ie punkter blev diskuteret:
- Der vil blive sat nye l6se pi skraldeskwene, idet andre e[rd beboere stiller der affald i

shueno,

Udgilret i alt kr. 424.000

5. Valg afandre medlemmer til besty.elsen
Max Niclasen, Jens Jensen og Finn Normark blev valgt til bestyrelsen.

HerEIler bestfu bestlrelsen bestar af:

On valg i 2009)
(p, valg i 2009)

$n vdg i 200e)
(pi valg i 2008)

Oe valg i 2008)
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- Bestyrelsen vil ive*s@tle opmaling afppladsen for at uodga parteriog udenfor
pa*eringsbesene.

- Slore lastbiler parkerer pe parkeringspladsen om natten. Niels Steffensen vil hjelpe med til
at parkeingsproblememe loses, idet lastbiler ikke skal parkercr pe parkeringspladsen om
Datten.

- Allan Svensson er ved ai indhente tilbud fra et andet vicev@r6rm4 da der ikke er
tilfredshed med det nuve.ende fiima. Dgtte tages op pl generalforsamlingen i
Centerforeningen.

- Flasker skal ik*e aflevetes i skialderum.

Generalforsamlingen sluttede hereffer kl. 20.02.
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