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23 . fn, 23 fr, 23 fu, 

23 fx, , 23 a!b, 

23 a!d, 23 0b, 23 .!£_, 

23 0e og 23 0f.alle 

23 fv ,.EL 

23 -~, 

23 0d, 

af 

l-30 i 23 fy Jesper Bang 

Advokat 

Gl. Torv 6 

Hvidovre by, Strandmark. 

1457 K0benhavn K. 

Tlf. 01 14 70 70 

V E D T £ G T E R 

for 

KASTANIECENTRET9 CENTERFORENING 

§ 1. 

Centerforeningens navn er "Kastaniecentrets Centerforening". Fore

ningen bar hjemsted i Hvidovre kommune. 

§ 2. 

Centerforeningen er oprettet til opfyldelse af § 9 i Lokalplan 

301-1 for Hvidovre kommune vedtaget den 26. marts 1985 og offent

liggjort den 9. oktober 1985. 

1-30) 
De til enhver tid VC!!rende ejere af ejen 23 fn, 

23 fr, 23 fu, 23 fv, 23 fx, 23 fy 3 a!b, 23 !!:.£ 1 23 a!d, 23 0b, 

23 0c, 23 0d, 23 0e og 23 0f alle af Hvidovre by, Strandmark, samt 

alle parceller, der efter den 1. marts 1985 udstykkes fra de na!vnte 

ejendomrne, har pligt til at vcere medlernrner af foreningen. Er byg

ninger pa een eller flere af de ncevnte ejendomme opdelt i ejerlej

ligheder, pahviler medlernsskabet de respektive ejerforeninger. 

Medlernsskab indtrceder, nar bindende aftale om erhvervelse af en e

j endom er indgaet, og foreningens bestyrelse eller administrator 

har faet meddelelse herorn. Medlemsskab ind tra!der dog uden videre, 

nar en erhverver af en ejendom har faet tinglyst endeligt sk0de. 

Overdragers medlemsskab oph0rer f0rst, nar erhverver har faet 

tinglyst endeligt sk0de. 

OVerdrager ha!fter uanset medlemsskabets oph0r personligt for ydel

ser, der ved medlemsskabets oph0r pahviler ham i henhold .til na!rvce

rende vedta!gts § 8. 
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Foreningen er ved dens bestyrelse rette procespart i foreningens 

anliggender og Hvidovre Ret skal v~re v~rneting for alle tvistighe

der rnellern ejerne indbyrdes og foreningen. 

s 3. 

Foreningens formal er at foresta driften og vedligeholdelsen af 

f~llesarealer, parkeringspladser, vej- og stianl~g. De anf0rte 

f~llesarealer, parkeringspladser 1 vej- og stianl~g er angivet med 

r0d skravering pa vedh~ftede skitse over lokalplanomradet. 

(-) s 4. 

Uanset bestemmelserne i n~rv~rende vedt~gt bevarer de til enhver 

tid v~rende ejere af de af foreningen omfattede ejendomme i enhver 

henseende ejendomsretten til de pa de enkelte ejendomme beliggende 

anl~g og kan rade retligt herover i enhver henseende, herunder ved 

overdragelse 1 testamente 1 pants~tning m.v. 1 dog til enhver tid med 

respekt af n~rv~rende vedt~gt 1 sa l~nge den bestar. 

§ s. 
Medlemmerne h~fter personligt 1 indirekte og pro rata for forenin

gens g~ld og forpligtelser overfor trediemand efter et fordelings

tall der fasts~ttes til det pa de enkelte ejendomme opf0rte brutto

etageareal sat i forhold til samtlige de af foreningen omfattede 

ejendommes bruttoetageareall dog saledesl at den del af etagearea

letl der henregnes til butikker 1 multipliceres med 3, og den del, 

der henregnes til kontorer, mul tipl iceres med 2. Etagearealet be

regnes i overensstemmelse med den til enhver tid g~ldende arealbe

kendtg0relse fra Boligministeriet, for tiden Boligministeriets be

kendtg0relse af 27. juni 1983. 

Liste over de enkelte medlemmers fordelingstal ved foreningens 

stiftelse er vedh~ftet n~rv~rende vedt~gt. Listen redigeres a£ be

styrelsen ved ~ndringer i medlemsejendommenes bruttoetageareal el

ler dettes areals anvendelse. 

Det samme fordelingstal finder anvendelse i forholdet.mellem fore

ningen og dens deltagere ved opkr~vning af f~llesbidrag, afstemnin

ger m.v. 
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§ 6. 

Foreningens pligt til frelles drift 6~ vedligehcildelse pahviler for

eningen fra dennes stiftelse, dog ikke f0r anl~ggene pa samtlige e

jendomme er f~rdiggjort og godkendt af Hvidovre kommune. Nar en sa

sadan godkendelse foreligger, meddeles dette foreningens bestyrelse 

af Hvidovre kommune. 

Den f~lles drift og vedl igeholdelse om fatter tilsyn, renholdelse, 

snerydning, herunder snerydning pa de fortovsarealer, som st0der op 

til Centerforeningens areal, fejning, pasning og klipning af gr0nne 

a realer, h~kke, pl~ner m. v., reparation og vedligeholdelse af asfal t

bel~gning, lamper, parkeringsbase og stativer, herunder cykelstati

ver, udskiftning af prerer m.v. til belysning af frellesarealer, repa

ration af flisebelregninger, kantstene, frelles skiltning rn.v. 

Den frelles vedligeholdelse og drift omfatter ikke anlreg pa eller 

under jorden til s~rskil t eller frelles forsyning med el, gas og 

vand eller lignende. Sadan vedligeholdelse pahviler de enkelte eje

re i det omfang anlregget og hermed pligten til vedligeholdelse ik

ke matte vrere overtaget af kommunen. Nrerv~rende vedtregt rendrer ikke 

de enkel te ejeres eller det offentliges forpligtelse til retable

ring i.forbindelse rned reparationer af sadanne anlreg. 

Til den frelles drift h0rer endvidere udgifter til indk0b af fejema

skiner 1 redskaber 1 afskrivning heraf samt udgifter til lokaleleje 

f ) og til forbrug af el og vand eller andre forsyninger, der er n0d

vendige til vedligeholdelsen. Denne f~lles drift omfatter ogsa l0n 

til medpj~lp samt udgifter til frelles lovpligtig forsikring 1 admi
nistration m.v. 

§ 7. 

Bestyrelsen kan ansrette en administrator til at varetage forenin
gens drift. 

Foreningens regnskabsar er kalenderaret. 

Ethvert medlem indbetaler et pa den arlige generalforsamling i hen

hold til et af administrator og bestyrelsen udarbejdet ~udget fast

sat a-canto bel0b til afholdelse af f~llesudgifter. 
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Bestyrelsen kan i perioden fra et regnskabsars begyndelse til den 

ordin~re generalforsamlings afholdelse tr~ffe beslutning om op

kra!vning af a conto-bidrag, hvis st0rrelse ikke kan overstige det 

for det foregaende regnskabsAr fastsatte a conto-bidrag. 

Opg0relse over f~llesudgifter ved foreningens drift forel~gges pa 

den arlige generalforsamling. Regnskabet revideres af en af gene

ralforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 

Det medlemmerne eventuelt pahvilende restbidrag forfalder til 

betaling 8 dage efter, at meddelelse om det pa generalforsamlingen 

passerede er udsendt til medlemmerne. 

Fa!llesudg ifter forrentes uden sCErskil t pakrav med den til enhver 

tid gCEldende procesrente ved betaling senere end 30 dage efter for

faldsdag. 

§ B. 
Overfor foreningen h~fter hvert enkelt medlem i forhold til ford~

lingstal for a-canto bidrag til foreningen, efterbetaling af ek

straordinCEre opkrCEvninger samt en hvilken som helst fcellesudgift, 

der forfalder i de enkelte medlemmers medlemstid, uanset om bel0bet 

kan siges belt eller delvis at vedr0re et tidligere medlem, og uan

set det enkelte medlems ejendom er erhvervet ved k0b i fri handel, 

pa tvangsauktion eller pa anden made. Safremt der ved erhvervelse 

af en af foreningen omfattet ejendom pahviler overdrageren ubetalte 

bid rag til foreningen, hcefter erhververen som sel vskyldnerkau-tio

nist overfor foreningen for sadanne bidrag, indtil disse er betalt. 

Foreningens eventuelle tab pa tilgodehavender has medlemmer medta

ges sam fCE1lesudgift i det regnskabsar, hvor tabet efter bestyrel

sens beslutning kan anses for konstateret. 

§ 9. 

Generalforsamlingen er foreningens 0verste myndighed. 

De af bestyrelsen trufne afg0relser kan af ethvert medlem, hvem af

g0relsen vedr0rer, indbringes for generalforsamlingen. · 
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Beslutninger pa generalforsamlingen tr~ffes ved stemmeflerhed efter 

fordelingstal. 

Der kan ikke i foreningen trceffes beslutning om vcesentlig foran

dr ing af de af § 3 omfattede f~llesarealer m. v. De enkel te ejere 

kan alene udf0re v~sentlige forandringer pa de pa de enkelte ejen

domme beliggende f~llesarealer m.v. efter generalforsamlingens til

ladelse. Sadan tilladelse kan kun indr0mmes, safremt 2/3 af de · 

stemmeberettigede savel efter antal som efter fordelingstal stemmer 

herfor. En sadan tilladelse er altid betinget af, at alle n0dvendi

ge offentlige tilladelser opnas og alle betingelser herfor opfyl

des. 

Samme flertal som det i stk. 4 anf0rte kr~ves til ~ndring af n~rv~

rende vedt~gt. 

Foreningen kan ikke tr~ffe beslutning om retlig raden over de i § 3 

anf0rte f~llesanl~g rn.v., jfr. vedt~gtens § 4. 

§ 10. 

Hvert ar afholdes inden udgangen af maj maned ordin~r generalfor

samling. Dagsordenen for denne skal omfatte f0lgende punkter: 

1. Afl~ggelse af arsberetning for det senest forl0bne ar og fore

l~ggelse til godkendelse af arsregnskab med pategning af revi

sor. 

2. Forelceggelse af budget til foreningens godkendelse. 

3. Valg af bestyrelse. 

4. Valg af suppleanter. 

5. Valg af revisor. 

6. Eventuelt. 

Ekstraordin~r generalforsamling afholdes, nar bestyrelsen finder 

anledning dertil, nar det til behandling af et angivet ernne beg~res 

af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter for

delingstal, eller nar en tidligere generalforsamling har besluttet 

det. 
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s 11. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyre1sen rned mindst 14 dages 

varsel. 

Indkalde1sen ska1 angive tid og sted for generalforsamlingen samt 

dagsordenen. Forslag, der agtes sti11et pa genera1forsamlingen, 

skal fremga af indkaldelsen og sarntidig rned denne frern1aagges til 

eftersyn for med1emrnerne pa et i indkaldelsen angivet sted. 

De ejerforeninger, der er deltagere i centerforeningen repraasente

res pa generalforsam1ingen af eet el1er f1ere medlemmer af ejerfor

eningernes bestyre1se. 

§ 12. 

Ethvert med1em bar ret til at fa et angivet emne behandlet af gene

ra1forsamlingen. Beg~ring om at fa et emne behandlet af den ordinaa

re generalforsamling rna vaare indgivet senest den 15. februar. 

Stemmeretten kan ud0ves af et medlern, rned1emrnets ~gtef~lle e11er af 

en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fu1drnagt der

ti1. 

§ 13. 

Generalforsamlingen v~lger selv sin dirigent. 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning 

om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og for

manden for bestyre1sen. 

§ 14. 

Bestyrelsen vaalges af generalforsam1ingen. Den bestar af 3 med1em

mer, sorn konstituerer sig med en formand. Desuden vaa1ges 1 supple

ant. Valgbar som formand, rnedlemmer af bestyrelsen og som suppleanter 

er kun foreningens medlemmer, disses ~gtef~1ler og na!rstaende 

sl~gtninge. eller ansatte. For de ejerforeninger, der er medlemmer, 

kan enhver deltager i ejerforeningerne v~lges til bestyrelsen. 
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Bestyrelsen med suppleant samt revisor v~lges for et ar ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to pa 

hinanden f0lgende ordin~re generalforsamlinger ned under 3, indtr~

der den valgte suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleant, 

indkaldes ekstraordin~r generalforsamling til valg af bestyrelses

medlemmer og suppleant. 

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen tr~ffe n~rmere bestemmelse 

om udf0relsen af sit hverv. 

§ 15. 

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender. 

Bestyrelsesm0de indkaldes af formanden, sA ofte anledning findes at 

foreligge, samt nAr 1 medlem af beityrelsen beg~rer det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar formanden og yderligere 1 

medlem er tilstede. 

Bestyrelsen kan antage en administrator. 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kart beretning 

om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmed

lemmer, der har deltaget i m0det. 

§ 16. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen 

og et andet medlem af denne. 

§ 17. 

N~rv~rende vedt~gt beg~res lyst forud for al pantega!ld og med de 

til enhver tid v~rende medlemmer og Hvidovre kommune sam patalebe

rettigede. 

Med hensyn til de ejendommene nu pahvilende servitutter med og uden 



... 
• ... ' ·' 1 ~·· 
• '! ~ 

- 8 -. 

pant og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. 

K0benhavn, den 16. februar 1988 

SAledes vedtaget pA foreningens stiftende generalforsamling. 

n .. A ~·~ 0cSn 
aJ~te Galbo 

I henhold til fuldmagter fra ejerne af ~fXgf~Jlighederne 1 - 30 
i matr.nr. 23 fy Hvidovre by, Stra~mar sam som sk0dehaver pa 
ejerlejlighed nr. 23 ibd. 

Erik Ra 
forrnand for 
Ejerforeningen Kastaniecentret 

I medf0r af kommuneplanlovens § 36 godkendes n~rv~rende dekla
ration, idet tilvejebringelse af en lokalplan ikke er pakr~vet. 

Hvidovre kommune, den 6. maj 1988. 
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lJSij 

Tilbagekaldt af anmelder 

vrtiA 
da Schact; 
tlngl. reg. 

( 11: .. /}: I I !. , 
/.., V.J J. '- l· I 
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Matr.P'C. 

23 fr Hvidovre by, Strandmark 

23 fu - - -

23 a!b - - -

23 a!C - - -

23 fv - - -

23 fx - - -

23 fy - - -

K A S T A N I E C E N T R E T S C E N T E R F 0 R E N I N G 
------ -· -; ---------------------------- ........,,--------------------

Adresse M2 

Ketilstorp Alle 1 1.122 erhverv 
·-··"': 

Hvidovrevej 338 A-B 213 erhverv 
235 bolig · 
224 krelder 

Hvidovrevej 340 A 100 erhverv, butik 
110 erhverv, kontor 

89 ka!lder, lager 
16 ka!lder, fyrrum 

Hvidovrevej 340 B 100 erhverv, butik 
110 erhverv 
105 krelder, lager 

Hvidovrevej 340 C 102 erhverv, butik 
1'12 bo1ig 
107 kre1der, 1 ager 

Hvidovrevej 342 133 erhverv, butik 
116 erhverv, klinik 

. 133 krelder, lager 

Hvidovrevej 344-350 1.148 erhverv, butik 
242 erhverv, kontor 

1.908 bolig 
221 kre1der 

639 
235 
224 

300 
220 

89 
16 

300 
220 
105 

306 
112 
107 

399 
232 
133 
~ 

3.444 
484 

1.908 
221 

.. . _.' , 

-(.: 

. . 
..' .. · 

Forde1ing~ 

3.366 

1.098 

625 

625 

525 

764 

6.057 
13.060 
====== 
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LYST 

Retsanm.: 
Ejendommen eryds rs re 
beheftet med pantegceid 

~~.wJ?t~ 
.. Karen Salby 

_lingl. reg. · 

····----~-··· . ~ . -"'"~
; ·--~ ~ .·.:--~ . 


