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Dan-Ejendomme as

Referat af ordinær generalforsamling i Kastaniecentrets Centerforening
afholdt den 27. marts 2012 kl. 15.00

i Nordea, Hvidovrevej 338, 2650 Hvidovre

Der var fremmødt repræsentanter fra 6 af alt 9 enheder. Disse repræsenterede 12.435 af
foreningens samlede fordelingstal på 13.060.

Foreningens administrator, Dan-Ejendomme as var repræsenteret ved kundechef, Lone Koch
Stausgaard og praktikant Nete Aaberg Andersen.

1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2011 og godkendelse af årsregnskabet for
2011.

2. Forelæggelse af budget 2012 til foreningens godkendelse.
Herunder godkendelse af bestyrelsen forslag om opsparing til renovering af p-plads, kr.
100.000.

3. Behandling af indkomne forslag.
a) Ejerforeningen Kastaniecentret stiller forslag om etablering af handlingsplan i
forbindelse med renovering af parkeringsplads.
b) Ejerforeningen Kastaniecentret ønsker at drøfte renholdelse af skralderum.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Lone Koch Stausgaard blev valgt som dirigent og Nete Aaberg Andersen som referent.

QirigenJeo konstaterede, at.qeneralforsarnllnqen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig-i
henhold til Centerforeningens vedtægter.

Ad 1
Formanden Allan Svensson aflagde beretning for 2011:

• Problemer med hærværk i trekanten.
• Asfaltrenovering påbegyndes snarest.
• Containere.
• Bestyrelsen overvejer opsætning af skilte med teksten "Privat grund - ophold forbudt" i

trekantområdet.

Efter mulighed for at stille spørgsmål, blev beretningen taget til efterretning af
generalforsamlingen.

Lone Koch Stausgaard gennemgik årsregnskabet for 2011, som viste et driftsoverskud på kr.
112.126.

Efter mulighed for at stille spørgsmål, blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 2
Budgetforslag for 2012 var medsendt indkaldelsen og blev fremlagt af Lone Koch Stausgaard.

Budgetforslaget indeholdte en stigning i bidraget til centerforeningen, kr. 66.500, set i forhold
til 2011.

Efter mulighed for at stille spørgsmål til budgetforslaget, blev dette godkendt og så således ud:

Indtægter:
Bidrag til Centerforen ingen""""""""""""""". 561.500
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Indtægter i alt . 561.500
Udgifter:
El, vand og renovation
El .
Renovation .
Forsikringer og abonnementer
Forsikringer .
Abonnementer. .
Vicevært/ renholdelse
Ejendomsservice, trappevask mm .
Snerydning/vejsalt .
Drift af fællesarealer .
Administrationshonorar

Administrationshonorar .
Øvrige administrationsomkostninger
Revisor .
Gebyrer, tingsbogsattester m.v .
Løbende vedligeholdelse
Løbende vedligeholdelse .
Større vedligeholdeises arbejder
Hensat til renovering af p-plads .

30.000
70.500

4.000
10.500

145.500
40.000
80.000

23.000

5.000
3.000

50.000

100.000
Samlede udgifter i alt . 561.500
Arets overskud . o

Reguleringen af budgettet sker med virkning fra 1. januar 2012 og reguleres i forbindelse med
opkrævning af fællesudgifter mv. i juni 2012.

-Ad 3a
Bestyrelsen gives mandat til at kontakte Dan-Ejedommes teknikere for udfærdigelse af
handlingsplan, holdbarhed samt økonomi.
Ved næste års generalforsamling forventes bestyrelsen, at kunne afklare om renoveringen sker
i etaper eller afvikles samlet.

Handlingsplanen søges at være klar ultimo 2012 af hensyn til Ejerforeningen Kastaniecentret.

Ad 3b
Formanden for Ejerforeningen meddelte, at man havde modtaget klager fra beboere
vedrørende fødevareforretningerne samt praktiserendes lægers rengøringsassistance og
benyttelsen af affaldscontainere.

Der henstilles til, at bruge containere samt at containere skal kunne lukkes, da
renovationsfirmaet ikke vil tage affaldet med, hvis containere ikke kan lukkes.

Ad 4
Allan Svelisson og COOPDanmark v/ DATEAmodtog genvalg.
Hassan Demir stillede op til bestyrelsen.
Allan Svensson, COOPDanmark og Hassan Demir blev valgt af generalforsamlingen.

Ad 5
Nordea, v/ afdelingschef Steen Jensen, stillede op som suppleant og blev valgt af
generalforsamlingen.

Bestyrelsen er herefter sammensat således:
Bestyrelsesformand
Allan Svensson
Hvidovrevej 342
2650 Hvidovre

Bestyrelsesmedlem
Hassan Demir
Hvidovrevej 340C
2650 Hvidovre
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Bestyrelsesmedlem
COOPDanmark A/S
c/o DATEA, Agnethe Boje Andersen
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Bestyrelsessuppleant
Nordea
v/Steen Jensen
Hvidovrevej 338 A-B
2650 Hvidovre

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

Ad 7
Følgende punkter blev drøftet:

• Kvartalsrapportering.
• Gennemgang af vedtægter, herunder fordelingsnøgle.

Dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 16.30.

---------
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