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Uden for dagsordenen,valgtes JB til diriqent og meddefte, at ind_kaldelsen var udsendt den I6. februar 1990 og sAledes farst kom_met deltagerne i hande fardag den I7. februar 1990. vedtagterneforeskriver I4 dages indkal.lelsesvarsel. Ingen af de modende pro_
testerede mod varslet, hvorefter JB konstaterede generalforsam_
l ingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Dagsordenen var i henholrt til indkaldelse af 16. februar I990.

Ad daqsordenens punkt 1:
Aflaggelse af beretnj.ng for centerforeningens hidtidige funktion
og forelaggerse tir. godkendelse af de af foreninqen hidtidige af-
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holdte udqifter,

JB oplyste, at parkerinqsanlagqet er sA tat pe ferdiggorelse, at
aflevering er umiddelbart foresteende. Endvidere har kohnunen ud-
stedt ibrugtagningstilladelse, s6ledes at forudsetningerne for
foreningens drift er ti.1 stede, formentlig fra 1. apiil 1990.
Foreninger1s stiftende generaltorsarnling er for lengst afholdt.
Da foreningens almindelige funktioner endnu ikke er iverksat, er
generalforsamlingen i indkaldelsen ben@vnt som en ekstraoadinar
generalforsanling. men kunne lige sA ve1 betegnes som ordinar 9e-
ne!al forsaml ing.

Aflaggelse af beretningen drejede siq herefter om de af forenin-
gen afholdte udqifter. Jl{ forklarede, at bel@bene udgor
kr. 45.000,00 ti1 ingenior E. Bonde-Ilansen, kr. 24.000,00 ti1 NE-

SA og kr. 36.000,C0 til JB. Udgiften ti1 NESA er en fellesudqift
i henhold ti1 tidligere beslutning. Udqiften vedr@rer NESAs cver-
tagelse af en de1 af belysningsanlegget. En tilsvarende tilkob-
ling for IRMA er ogs6 en fallesudgift. KH undersoger, hvad det
koster at etablere en fe11es mSlerinstallation,

Der var ikke bemarkninger ti1 den af JB fremsendte nota.

Udgiften ti1 ingenior E. Bonde tlansen dr@ftedes. flere af de mo-

dende gav udtryk for, at arbejdet var ivarksat uden centerfore-
ni.nqens indforstSelse, og at arbejdet udel.ukkende var til gavn

for Ejerforeningen I(astaniecentret. Ejerforeningen tilbod heref-
ter for-Iods at afholde 1/3 af udgiften. Dette kunne de @vrige
deltagere i centerforeningen dcg ikke anerkende. JB tilkendegav
som sin opfattelse, at centerforeningen har tiltredt, at en ud-
gifc som den omhandlede afholdes som fallesudgift, o9 at sporg6-
melet efter JBs nening udelukkende drejer siq om, om udgiften
overstiger centerforeningens rlmelige forventninger. Efter nogen
draftelse eoedes nan on, at ejerforeningen forlods betaler halv-
delen af udgiften, hvorefter resten anses som en f&llesudqift i
center foren ing en.

Ad dagsordene.s punkt 2:
Forelaggelse af budget tiI foreningens godkendelse.



holdes udgifter ti1 opsatning af 8 betonringe og beplan tn ing

lnden genne gangen af puokt 2 droftedes forholdene vedrorende
Fasni.nq af fallesarealerne, ER redegjorde for dr@ftelserne ned
. ens Aksel Larsen oq henviste ti1 de med indkaldelsen fremsendte
t,i1ag. Det oplystes. at den manedlige betafing ti1 Jens A. Larsen
udgor kr. 3.500,00, og ikke som angivet i kontraktsudkastet
kr.2.500,00. Man enedes om at forsoge en ordning med Jens A.
Larsen. JB fremsender et sLaodardkontraktudkast til ER. Budgetpo-
sten "pasoingrr udgor herefter kr. 42.000,00. Udgiften ti1 den de1
af snerydningen, der ikk-a passes af Jens A. Larsen, ansattes ti1
kr.20.000,00.

Herefter dr@ftedes de med indkaldelsen fremsendte udkast til fa1-
les indretninq af parkeringsanlegget. ER redeqjorde for overve-
jelserne vedrarende fallesanlagget. Det oplystes herunder, at
porten ti1 ilvidovrevej skal lukkes med betonringe, Dette bekostes
af I'Deres Fritidsgrund A/S", der endvidere sorger for beplantning
Lrd mod t{etiltorps A116. Det sydlige hlorne af parkeringspladsen
b@r lukkes af, evenluelt med kampesten. Dette foranstaltes af IRMA

efter samrAd med centerforeningens bestyrelse og bekostes af IR-
MA. ER oplyste, at kommunen har acc,apteret begge foranstaltnin-
ger.

ER mente i aerigL, at centerforeningen bor deltage, i hvert fald
i et sist onfang, i udgifterne ti1 endring af parkeringspfadsen.
De @vrige medlenmer af centerforeningen modsatte sig dette. SDS

gjorde herunder g.eldende, at foreningen slet ikke kan patage sig
anlagsudgifter men aLene driftsudgifter. Efter noqle draftelset
accepteredes det alligeveI, at der i centerforeningens regi af-

Der var enighed om,, at foreningen skal indkabe en fejenaskine og
etablere et skur, hvor den kan opbevares. Der afsattes
kr. 50.000,00 hertil ,

Ii1 etablering af drift af belysningsanlagget, herunder eventuelt
anlEg af fallesmAler tif den fa1les belysning, afsattes
kr, 30.000,00. Endvidere afsattes kr. 15.000,00 tlI diverse be-
pl.antning og kr. 5.000,00 til beskaring af det store tre. Udgif-
ten ti1 revisor udg6r ca. kr. 5.000,00. JB har tilbudt at admini-
strere fore-ningen for kr. 15.000,00 exc1. tilsyn. Administratio-
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for 1. driftser indeholdende folgende

nen indeholder udetukkende registrering af indtagter og udgifter
samt overgivelse af mate!ia1e til revisor og deltagelse i I erlig
gener al for sanl ing.

Herefter fremkom et budget

Pasning af anlagget
snerydn in9
Eejemaskine o.J skur
Bepl antn ing
Beskaring
Betonr inge
Fel1es belysn j.ng

Adm ini s tr at ion
Rev isor
Diverse

kr. 200 - 000,00

Det bestutteales herefter, aL JH udarbejder en oversigt ove! de

hj.dtil af centerforeningen afholdte udgifteL, der opkreves som

et 6ngangsbel@b hos deltagerne, samt at JB ried virkning fta
1, april 1990 opkrever rnanedlige bidrag fastsat efher et sa let
budget, stort kr. 200. 000,00.

Ad dagsordenenes punkt 3r

valg af bestyrel se.

Den nuverende bestyrelse best6r af Erik Rasmussen (formand), IRMA

v/E. Knuppert-Eansen (bestyrelsesmedlem) og Max og Maxine v/Jor-
gen Henriksen.

Den samlede bestyrelse genvalgtes. Bestyrelsen konstituerede sig
straks ned Erik Rasmussen som formand.

centerforeningen vi1 vere indstillet pa at godtgore formandens

eller andre meailemmers rimelige udgj.fter ti1 telefon m.v. i cen-

terforeningens cieneste.

kr. 42. 000 ,00
- 20.000,00
- 50.000,00
- 15.000,00
- 5.000,00
- 5.000,00
- 30.000,00
- 15.000,00
* 5.000,00
- 13.000,00

Ad dagsordenens punkt 4:



valg af suppleanter.

I(irsten Brestrup valgtes som suppl:ant.

Ad daqsordenes punkt 5:

vr I_q gl ,!Stli_!gf

R€visionsfirnaet Aundrup og Harder valgtes son revisor.

Ad dagsordenens Punkt 6:

Stillingtagen til forslag om ny administrator.

Advokatfirnaet Gangsteal-Rasmussen v/JesPer Bang valgtes til admi-

nistrator i overensstemme]se ned det Ll[der punkt 2 nevnte'

Ad dagsordenens punkt 7:

Stillingtagen ti1 forslag om kontrakt vedrorer1de pasning af fa1-
'I esarealet.

Der henvises ti1 det under pLlnkt 2 nevnte

punkt B:Ad dag sord enenes

stil.Iinqtaqen ti1

Jorgen M@11er fra Hvidovre konmunes mj.ljaafdeling gav made' Det

oplystes, at IRMA og ALDI har deres egen renovationsordning i
overensstemmelse med erhvervsregulativet. En eventuel fa1Ies re-
novati.on skal derfor ikke onfatte denne del af deltagernes reno-
v.rlion. SDS e! indforsteet med, at det ejerforeningen tilhorende
skur anvenales til faIIes renovation. men vl1 underssge oln en vag,

som er til hinder h'erfor, vi1 kunne flyttes'

I avrigt oplyste Jorgen Moller, at der er ved at blive etableret
en avisordning, sAledes at en def af de nu opstillede papirbehol-
alere vil kunne fiernes. Glasconeaineren skal fortnentlig bibehol-
des et sted pA fallesanlagget.

De moalenale var a1le i-ndstillec pe en faI1es renovationsordning'
ER Cilrettelagger neal Jorgen MolIer, hvilket containerbehov der

kan blive tale om. Udgj'fterne ti.1 falles renovation vil i givet

forsl aq om fa11es renovation.


