
ADVOKATFIRMAET GANCSTEDRASMUSSf, N

Ar 1999, den 22. marts kl. 16.00 afholdtes hos Unlbank, Hvidov-
revej 340, 2650 Hwidovre, ordinar general forsaml ing i "Kastanle-
centreLs Centerforening " .

Modt var:

Irma A/S ved kontorchef Mette Madsen
Allan Svenssson
Unlbank ved Saren Ringsoe
Ejerforenlngen Kastanlecentret wed Lise Rask
For administratror inspektar Lau sonderup

Daqsorden for qeneralforsamlinqen var folqende!

1. Valg af dirigent.
2. Aflaggelse af arsberetning for deL senest forl@bne ar og

forelaggelse ti1 godkendelse af arsregnskab for 1998 med
pAtegning af revisor.

3. Budget for 1999.
4. valg af medfemmer til bestyrelsen.
5. valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
'1 . Eventuelt.

a.l I - vald af dirident.

Lau s@nderup valgtes tll dirigent og konstaterede, at generaf-
forsamlingen var fovllgt indkaldt og beslutnlngsdygtlg.

ad 2 - Aflaooelse af arsberetnino/godkendelge af regmskab.

Centerforeningens formand Affan svensson aflagde arsberetnlng og
navnte b1.a., at der var plantet en ny b@gehak ved Ketiltorps
AIle (med akonomisk tilskud fra FDB) . 3 elmetleer var faldet
(sygdom), og ny beplantning var ivarksat. Der havde vipret en
de1 problemer ned rotter, som Hvidovre kommune dog havde faet
udryddet.

Lau sanderup gennera.gik arsregnskabet,
25'7 .665 ,00 . Tilbage- og efterbetalinger

Arsberetnlng samt regnskab godkendtes.

der i alt udgjorde kr.
sker pr. 1. maj 1999.



ad 3 - Budqet for 1999.

Lau Sonderup gennemgik budget for 1999. Mette
at der blev lawet en answarsforsikring
forventet ar119 udgift kr. 1.000,00. Dette
259.000, 00 blew vedtaget .

ad 4 - Vald af medlerflner til bestvrelueYr.

Formanden A11an Swensson samt.
Madsen, Saren Ringsae og Lise Rask

ad 5 - Valo af euDDleanter.

be6Lyrefseemedlemmerne Mette
genvalgtes for 1 er.

Madsen foreslog,
for bestyrelsen,
samt budget kr.

Som suppfeant genvalgtes Verner Ramskov.

ad 6 - Valo af revisor.

Revisionsfirmaet Niels Harder A/S genvalgtes.

ad 7 - Eventuelt -

Lise Rask var ikke tilfreds med rengaringen pe pfadsen. Af1an
Svensson kontakter reng@ringsfirmaet for at drafte en
opstramning.
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Lau Sonderup
Dirigent

Svensson
bestyrelsen


