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Ejerforeningen Kastaniecentret

Vedlagt fremsendes referat fra foreningens ordinare generalforsamling, afholdt den 12. august
2008.

Referatet er kortere end sedvanligt, men indeholder de nodvendige fakta - og er i

overensstemmelse med vedtagternes S 17.
Arsagen er, at medarbejderen fra Dan-Ejendomme as, der deltog i modet, er fratrgdt sin
stilling, og desvarre ikke har efterladt notaterne fra modet.
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Dan-Ejendomme as
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Afdelingsdirektor

oan-Ej.ndommeas / TuborgBoul€vard 12 / oK-2900 H.ll.rup
nl. il5 7o 30 20 2a I Fax+45?o302a2l

Regionskontor: :€6lystall6 53 I DK a27o HaibjQrq

inlo@dan.€,enlodme.nk 1 <vrnt.20 2814 t6 / ww.d.n'ejendonme,dk



i\-

Referat at ordinar generalfoEarnllng i Erertorenlngen Kagtaniecantret
pl D.nborgskolen, lokale 14, Sollentuno A116 6, 2650 Hvidovre

TiBdrg den 12. angust 2OOa kl. l9,OO

Foreningens admlnistrator, Dan-Ejendomme as var representeret af Karsten Lund.

Formand Allan Svensson bod velkommen.

l. Valg af dirigcnt
Ka6ten Lund blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamllngen var lovlig
indkaldt.

2. Afleggelse .f begtyrelsens ersbe.etnlng for 2OO7 og godkendetse af
lE.egnskab 2007.

Beretningen blev aflagt af formand Allan Svensson og taget til efterretning.

Kaisten Lund genhemgik regnskabet. der ligeledes blev godkendt med aftale om at
fejlposterede belob (Centerforeningsomkostninger posteret i Ejerforeningens regnskab)
korrigeres i indeverende regnskabslr, og at forsikringserstatningen for skurbranden
skulle gennemg;s og eventuelt korrigeres.

3. Budgct 2oog
Forslag til budget for 2OOB blev gennemgEet af Karsten Lund. Budgettet blev vedtaget

vand.,,,..,............,.,. .,,...,......kr. 85.000F/ . .......-,........... .....,.,,,,..kr. 26.300Renovation...,.-.....,,,, .......,,,,,. kr. 6.000
Forsikringer og kontingenter.......,........_,,. .....,...,,...kr. 68.000
Fallesudgifter Centerforeningen .........,,,,,,.............kr. 24O.OOOAdministrationshonorar..,.....,,........,.,..,,.... ............. kr. 39.200
Revisionshonorar .,.... .............kr. B,0OO
Bestyrelses:arbejde ..., ,............kr. 1.000
Lobende ved|igeho|de|se...........,,............... ...,...,,.,.kr. 12O,OOO
udgifter i att kr. 593.5OO

Indbetalt af ejere........ ...................kr. -8OO.OOO
Renter -...............,.... .............kr. _2.ooo
Haveleje ......,......,.,.. ..,,.........kr _ -16.500
overskuat................ .,,,.........t<r. zls.ooo

4. Valg af fo.mand
Formand ikke pB valg. Allan Svensson fortsatter som furmand.

5. Valg af ardrc medlemmer tit bestyretsen
Niels Torp Steffensen og Finn Normark blev valgt til bestyretsen.

6. Valg af to suppteanter til berty.elsen
Som suppleant blev valgt Arne Kristensen og Tove Andersen.

7. valg af reviior
Aundrup og Harder blev genvatgt
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8, Eventuolt
Enkelte punkter blev droftet

Hvidovre, den

Bestyrelsen

Karsten Lund, som dirigent
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