
ADVOI(ATFIRMAIT GAI\CSTED.RASMUSSEN

fu 2000, den 22. marts kl. 16.00 afholdtes hos Unibank, Hvidovrevej 340, 2650 Hvidovre, ordi
ner generalforsamling i "Kastaniecentets Centerforening".

Msdt var:

Allan Svemsson
Irma A,/S ved kontorchef Mette Madsen
Unibank ved Soren fungsoe
Birthe Caspersen
Ejerforeningen Kastaniecentret ved Jsrgen Hansen
For administrator inspektgr Lau Sonderup

Dagsorden for generalforsamlingetr var folgende:

l. Valg af dirigent.
2- Aflleggelse af arsberetning for det senest forlobne 6r og foreleeggelse til godkendelse af

ersregskab for 1999 med pitegning afrevisor.
3. Budget for 2000.
4. Valg af medlemmer til besl)'relsen.
5. Valg af suppleanter.
6. Vaig afrevisor.
7. Eventuelt.

edl - Valp afdirisent.

Lau Sonden-rp valgtes til diigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

beslutningsdygtig.

ad 2 - AflEggelse af ersberettring/godketrdelse afresnskab.

Centerforeningens formand Allan Svensson aflagde irsbereming. Der er stadigvek problemer

med pasning af anlegget. I den anledning havde Allan Svensson rettet henvendelse til e1 andet

firma "Den gronne ejendomsservice", som var kornmet med et fordelagtigt tilhud. Det blev

vedtaget at ben)4te dette fima pr. 1. april 2000.



Lau Sonderup germemgik Srsregnskabet. Der var afsat l<I 120.000,00 til pasning af anleg, men

kua udgiftsfort k. 8.601,00. Dette skyldes, at det ouvarende 6rm4 JKS Anleg A"/S, ikke var

Aemkornmet med en faktura siden april 1999. Lau Sonderup foreslog, at der blev hensat k.
110.000,00 til dakning af fowentede udgifter for den rcsterende periode i 1999, hvilket
godkendtes.

De samlede udgifter udgiorde k. 127.216,00 ldllag! det hensatte belsb k. 1 10.000,00, i alt k.
237.216,00. Dette indebar et overskud pl k. 21.783,00, som udbetales.

Arsberetning samt regnskab godkendtes.

ad 1 - Budpet for 2000.

Mefte Madsen foreslog forma.ndshonoraret forhsjet til k. 12.000,00 erlgt, hvilket Sodkendtes.

Budget for er 2000 godkendtes med k. 259.000,00.

ad 4 - Valg af medlemmer til bestvr€lsen.

Formanden Allan Svensson sarnt best)'relsesmedlemmeme Mette Madsen, Soren fungsse og

Lise Rask genvalgtes, og Birthe Casperse[ nyvalgtes, alle for en Periode af 1 ar.

ad 5 - Valg alsupoleanter.

Som suppleant genvalgtes Vemer Ramskov.

ad 6 - Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Niels Harder A./S genvalgtes.

ad 7 - Evetrtuelt.
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