
R.f.r.t af ordlnaE. gcneralforsamllng I E/F Kaatani€cenerct Ccnt.rforcnlng
.fholdt rnandag den la. ma, 2OO9 kl. 15.OO

Nord.., Hvidovrevej 338

Generalforsamlingen blev afholdt i Nordea, Hvldovrevej 338, 2650 Hvidovre.

Der var fremmodt reprasentanter fra 3 af alt 9 stemmeberettigede enheder, disse
repr.esenterede 5228 af ejendommens 13060 fordellngstal.

Forcningens admlnistrator, Dan-Ejendomme as var reprasenteret v/eJendomsadmlnlstrator
Vlvi Bodtker Levin

Formanden Allan Svensson tbnede modet og bod velkommen og foreslog Vivi Bodtker Levin
som dlrlgent og referent,

Daosorden:

1. Valg af dirigent o9 referent.
2. Aflaggelse af bestyrelsens Srsberetnlng for 20Og og godkendelse af

ergregnskab for 2OOB
3. Budget
4, Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

adl
Vivl Bodtker Levin fra Dan Ejendomme as blev valgt som referent og dlrigent

Vivi BOdker Levin, idet folgende kaldet adminjstrator, konstaterede, at generalforsamlingen var
lovliqt indvarslet og beslutningsdygtig.

ad2
Formanden Allan Svensson aflagde beretnlng for 2008,

Aret er forlobet stille.

Der er blevet lavet asfaltarbeide pe parkeringsarealerne.

Der er ikke langere s6 store prcblemer med renovation som tidligere. Dog er der stadig
problemer ved Frelsens Hars tOjcontalnere, som er overfyldte.

Der oges harvaerk pA Coops contalnere af folk, der leder efter udsmidte fodevarer,

Der er en del lamper pA parkeringsarealerne, der ikke duer og Dong underrettes.



Gron Service har i det forgangne tr passet arealehe flnt.

Beretningen blev taget til efterretnlng.

Ad. 2 (regnskab)

Admlnistrator gennemgik kort regnskabet, der havde veeret udsendt til samtlige medlemmer
sammen med lndkaldelsen.

Administrator forklarede, at indtagterne har vEret 50.000 mere end budgetteret, hvilket
skyldes, at man pE stdsti generaf6rsamling vedtog en engangsopkrevniig pA kr. 50.ooo, da
dlsse var blevet opkrevet for lldt i 2007.

Oer har iSrets lob v€ret mindre lobende vedligeholdelse end budgetteret, idet man havde
budgetteret med 25.000 kr, og der blev brugt kr. 13.319.

Oer har varet brugt 184,815 kr. pt rengoring/gron service mod budgetteret kr. 170.ooo,
hvorlmod snerydning kun har belsbet slg til kr, 9485 mod forventet 25.000 kr,

Der har varet en rente udgift p3 kr, 2081 i forbindelse med det overtrek foreningen har haft
pE sin konto,

Regnskabet blev herefter enstemmigt oodkendt.

ad3

Admlnlstrator gennemgik kort budgetforslaget, som var udsendt sammen med indkaldelsen til
alle medlemmerne.

Der blev stillet forslag om at heve rengoringsbudgettet til kr. 179.500 mod de foresltede kr,
170.000.

Dette betyder, at der er budgetteret med et underskud pe kr, 9.500.

Budgettet ser herefter sgledesi



Dan-Eicndomme aa

Ka6ta n le€cntrets Certcrtorenlng
Budg.tnord.g 2009

Udgitt.r:
Reparation 09 vedligeholdelse ordinert

Indbetalt af ejerne ordinaert......,,.,,,.......,,,..,.....,,

Arets oversk(d

BUDGET

2009

25,000
25,000
43.000

3.500
5.500

21.500
4,500

179.500
20.500

0

2,500
330.500

1.000
329.500

320,000

-9.500



ad 4.

Adminlstrator grorde opmErksom pt, at der Jfr, foreningens vedtEgter skal vare 3
medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant.

Bestyrelsen genopstillede og blev genvaigt.

Bestyrelsen er herefter sammensat stledesi

Bestyrelsesformand
Allan Svensson
Hvldovrevej 342
2650 Hvidovre (pA valg 201O)

Bestyrelsesmedlem
Anette Jensen
COOP Danmark
c/o Datea
Lyngby Hovedqade 4
28oo Kgs. Lyngby (pA valg 2O1O)

Bestyrelsesfiedlem
Nordea
Steen Jensen
Hvidovrevei 338
2550 Hvldovre (pg valg 201o)

Ad5

Der var lkke fremmodte nok til at valge suppleanter, derfor blev lngen valgt.

ad5

Revlsionsfirmaet Niels Harder blev enstehmigt genvalgt,

A.t. 7

Folgende punkter blev diskuteiet under eventuelt.

- PB parkeringsarealer er der efterhenden en del store huller, som der p.t, udbedres ved
lapning. Men det bllver ngdvendigt lnden for en 6rrakke, at skulle renovere hele
parkerinqsarealet.

Bestyrelsen ville forsoge at indhente tilbud hjem pE prisen for total udbedring, Dette er



ogst noget der fremover skal ogsA diskLrteres med ejerforeningen, Formanden ville
navne problematikken for eJerforeningen.

Generalfo6amlingen blev afsluttet kl. 15.45

Hellerup, den
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