
ADVOI'ATNRMAET GANGSI'ED-iASMUSSEN

Ar 1998, den 18. marts kl. 16.00 afholdtes hos Unibank, Hvidov-
revej 340. 2650 Hvidovre. ordinar generalforsamling j. "Kastani-
ecentrets Centerforening".

MOd b v ar.:

Irma A/S ved kontorchef Mette Madsen
Allan Sverrssson
unibank
Georg varling v/Oluf Olsen
Ejerforeningen Kastaniecentret ved Henrik Nie.Lsen
For administrator inspektor Lau Sonderup

Daosorden for oeneralforsaelinoen var fdlqende:

1. Valg af dirigent.
2. Afl@ggel-se af arsberetnang for det senest forlObne ar og

forelaggeLse ti1 godkendelse af arsregnskab for 1997 med
pategning af revisor -

3. Budget for 1998.
4. Valg af nedlemmer til bestyrelsen.
5. Val-g af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt-

ad 1 - valq af dirioent.

Lau Sonderup valgtes til dlrigent og konstaterede. at general-
forsanlingen var l-ovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

ad 2 - Aflaqqelse af arsberetnino/qodkenalelse af reqnskab.

Centerforeningens forlnand Al1an Svensson aflagde Arsberetning,

Der er jevnligt problemer med vand i keldrene. Allan Svensson
vil iv@rksette en Tv-inspektion af kloaksystemet. Viser det
sig herefter, at der skal udfores arbejder, som ikke kan inde-
holdes i budget, vil der blive indkaldt til et ekstraordinart
mode.

Lau sonderup gennemgik arsregnskabet, der i alt udgjorde kr.
2L2.506,OO, hvilket indebar et overskud pa kr. 77-486,OO.
Overskud udbetafes pr. 1. april 1998.

Beretning samt regnskab godkendtes.



ad 3 - Budqet for 1998.

Allan Svensson havde bemerket. at der efterhanden var en de1
Iunker I asfa.lt- og flisebelegningen. Der indhentes tilbud pa
en udbedring. Budget for 1998, som udsendes med referatet,
blev godkendt med kr. 230.000.00.

ad 4 - valq af medleo[er til bestvrelsen.

Formanden sant bestyrelsesmedLemnerne genvalgtes, d.v.s. Allan
Svensson (formand), Mette Madsen, Soren Ringsoe og Lise Rask
for 1 ar.

ad 5 - valq af suppleanter.

Som suppleant genvalgtes Veroer Ramskov.

ad 6 - valq af revisor.
Revisionsfitmaet Niels iiarder A/S genvalgtes '

ad 7 - Evertuelt.

Henrik NLelsen, der representerede Ejerforeningen Kastaniecen-
tet, vilLe gerne ttave de store kastanietraer mod Hvidovrevej
feldet. Centerforenlngen havde lntet at lndvende inod dette.

Det aftaltes, at forslaget fremfores pa ejerforeningens gene-
ralforsamling. Bliver feldningen godkendt, orienterer Henrik
Nielsen Centerforeningens formand on resultatet, hvorefter tr@-
erne eventuelt felales.
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AIlan Svensson
Fornand for bestyrelsen

Lau Sonderup
Dirigent


