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Dan-Ejendomme as

Referat af ordinær generalforsamling i Kastaniecentrets Centerforening
afholdt den 12. april 2011 kl. 15.00.

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

Der var fremmødt repræsentanter fra 5 af alt 9 enheder, heraf 1 ved fuldmagt. Disse
repræsenterede 11.910 af foreningens samlede fordelingstal på 13.060.

Foreningens administrator, Dan-Ejendomme as var repræsenteret ved ejendomsadministrator
Lars Thamdrup.

Lars Thamdrup bød velkommen, hvorefter man gik i gang med dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 og godkendelse af årsregnskabet for

2010.
3. Forelæggelse af budget 2011 til foreningens godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad 1
Lars Thamdrup blev valgt som dirigent og referent.

Lars Thamdrup konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til Centerforeningens vedtægter.

Ad 2
Formanden Allan Svensson aflagde beretning for 2010:

• Konstateret huller i asfalten på parkeringsarealet efter vinteren. Grøn Service er blevet
bedt om at sørge for udbedringen hullerne.

• Grøn Service har opdaget rotteangreb, som Hvidovre Kommune efterfølgende er blevet
orienteret om. Der er ansøgt om hjælp fra Hvidovre Kommune, som bestyrelsen følger

oop pa.
• Restauratørerne behandler containerne mindre hensigtsmæssigt. Bestyrelsen forsøger

at indlede en dialog med restauratørerne og henviser til, at containere er til almindelig
husholdningsaffald samt, at de ikke må fyldes så de ikke kan lukkes.

• Bestyrelsen foreslår etablering af skilte som forbyder uvedkommende, at opholde sig på
Centerforeningens arealer. Dette gøres under henvisning fra politiet, idet
Centerforeningens samt Ejerforeningens medlemmer er generet af alkoholikere som
opholder sig på arealerne.

• Der er tidligere indhentet tilbud på renovering af parkeringsarealets asfalt. Tilbuddet lød
på ca. kr. 1.000.000. Bestyrelsesformanden meddelte, at man i Ejerforeningen sparer
op til denne renovering og foreslår, at der gøres det sammen i Centerforeningen.

Et medlem af Centerforeningen foreslog herefter, at man forsøgte at afholde den ordinære
generalforsamling på et senere tidspunkt end kl. 15 for at imødekomme flere repræsentanter.
Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Beretningen blev efter mulighed for at stille spørgsmål taget til efterretning.
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Lars Thamdrup gennemgik årsreqnskabet for 2010, som viste et driftsoverskud p~ kr. 71.933.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 3
Bestyrelsen og Lars Thamdrup fremlagde driftsbudgettet for 2011:

Indtægter
Bidrag til Centerforeningen . 495.000
Indtæ ter i alt D •••••••••••••••••••••• 495.000

Udgifter:
El, vand og renovation
EI. .
Renovation .
Forsikringer og abonnementer
Forsikringer .
Abonnementer .
Vicevært/renholdelse
Ejendom.sservice, trappevask mm .
Snerydning/vejsalt .
Ad m inistrationsh onora r
Administrationshonora r .
Øvrige administrationsomkostninger
Revisor .-~ - -- -
Gebyrer, tingsbogsattester m.v .
Løbende vedligeholdelse
Løbende vedligeholdelse .

29.000
56.000

4.000
5.500

220.000
100.000

22.500

5.000
3.000

50.000
Samlede udgifter i alt . 495.000

Arets overskud . o
Bestyrelsesformand Allan Svensson foreslog endvidere, at der i budget for 2011 blev taget
højde for om der skulle spares op til renovering af parkeringsarealet.

Der var en længere drøftelse omkring opsparing kontra ekstraordinær opkrævning til
renovering af asfalten, n~r renoveringen skal realiseres.
Bestyrelsen besluttede, at budgetforslag 2012 skulle udsendes med forslag om opsparing til
renovering af parkeringsareal til næste ordinære generalforsamling.

Budget for 2011, der var medsendt indkaldelsen, blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4
Bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt.
Bestyrelsen er herefter sammensat således:

Bestyrelsesformand
Allan Svensson
Hvidovrevej 342
2650 Hvidovre (p~ valg 2010)
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Bestyrelsesmedlem
Agnethe Boje Andersen
COOP Danmark A/S
c/o DATEA
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby (på valg 2010)

Bestyrelsesmedlem
Nordea
Steen Jensen
Hvidovrevej 338
2650 Hvidovre (på valg 2010)

Ad S
Finn Caspersen stillede som suppleant og blev enstemmigt valgt.

Suppleant
Finn Caspersen
Hvidovrevej 340B
2650 Hvidovre (på valg 2010)

Ad 6
Revisionsfirmaet Niels Harder A/S blev enstemmig genvalgt.

Ad 7
Følgende punkter blev drøftet:

• Hvidovre Kommune har pålagt erhvervsdrivende en genbrugsbeskatning, hvor det er
muligt at søge_omJritag~se.

Dirigenten takkede for et godt engagement og hævede generalforsamlingen kl. 16: 10

Valby, den /cJjJ-. /1.

(Lars Thamdrup,di

.2 / J ~G?//
Hvidovre, den ~ 'rf
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