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Den ved generalforsamlingen 17. april 2013 nyvalgte bestyrelse konstituerede sig med ny formand: Niels Torp 
Steffensen fra Ejerforeningen Kastaniecentret. Og bestyrelsen trak hurtigt i arbejdstøjet. 

Det største projekt siden Centerforeningens første tid, P-plads renoveringen, blev tilrettet, igangsat og udført i 
tæt samarbejde med DEAS som projektleder. Det viste sig, at der inden for budgettet kunne blive plads til at 
totalrenovere det store bed på P-pladsen og bedet i ”Smøgen”. Endvidere blev ”Smøgen” lukket af for biltrafik 
med pullerter. Vi valgte at få lagt forstærket asfalt foran ALDI i stedet for SF-sten. Projektet er afsluttet, på nær 
nogle lunker, som vil blive rettet op i foråret 2014. 
 
Desværre har det vist sig, at ALDI’s lastbilers læsselad laver huller i den forstærkede asfalt. Det er påtalt over for 
ALDI, men uden at det har haft nogen virkning. 

Vi har skiftet ejendomsservice firma. Grøn Entreprise sendte nogle store fakturaer (hvilket de kunne gøre uden 
problemer, da der ikke var nogen skriftlig aftale). Vi sendte arbejdet i udbud, og fik 4 tilbud. Vi valgte den 
laveste pris og tegnede aftale med MT Ejendomsservice. De leverer yderst tilfredsstillende. 

Der var heller ikke nogen skriftlig ejendomsadministrations aftale. En sådan er nu indgået med DEAS. Der er 
ingen ændringer i forhold til tidligere praksis. Samarbejdet med Administrator fungerer fint. 

Vi har gennemført en omlægning af renovationsordningen, så Erhverv og Beboelse er blevet adskilt. 
Centerforeningens eneste aktie er at sørge for at alle har et sted at stille affaldscontainere. For beboerne 
fungerer dette tilfredsstillende, idet beboerne betaler for at MT ejendomsservice holder rummet ryddeligt, men 
der er store problemer, hvad angår det fælles Erhvervsrum. De Erhvervsdrivende bør tale sammen og få løst 
problemet. Skraldeskuret er blevet malet udvendigt. 

2014 forventes at blive et år uden de store aktiviteter. 

 

På bestyrelsens vegne 

Niels Torp Steffensen 
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