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2650 Hvidovre

Frederiksberg, 9. mats 2015
Kundenummer 8-560-30-2

Direkte telefon +45 39 46 64 26
lov@deas.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Kastaniecentret

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtaegternes § 11, som
afholdes

Frihedens Idraetscenter ( fælles klublokale )
Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

tirsdag den 26. marts 2OL5, kl. 19.00
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflaeggelse af årsberetning for det senest forlØbne år og forlæggelse til godkendelse af årsregnskab

med påtegning af revisor.
3. Bestyrelsens forslag, som alle er indarbejdet i budgetforslaget for 2015

a) Overskud på årsregnskabet for 2Ol4 overføres til regnskabsåret 2015 og hensaettes til nyt tag.

b) Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge og planlægge en tagrenovering på foreningens ejendom,
herunder at antage DEAS som professionel rådgiver med en budgetramme på kr. 75.000. Der afsØges
2 eller flere mulige løsninger og når disse er kendt, forelaegges forslag om projektets udførelse til
beslutning på en ny generalforsamling.

c) Projekt vedrørende udskiftning af vinduer fortsættes i 2015, hvor vinduerne på 1 sal i facaden mod
Hvidovrevej udskiftes. Budgetramme kr, 163.250.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.
5, Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt denne afgår.
6. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter for denne.
9. Eventuelt.

Vedlagt er:
- Fuldmagt
- Regnskab for 2Ot4
- Budget for 2015
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen skulle være formanden skriftligt i hænde senest den
15.2.2015
Formanden er: Niels Steffensen

Hvidovrevej 350 E, 1. tv
2650 Hvidovre

Venlig hilsen
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