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REFERAT

Kastaniecentret Centerforening - ordinær generalforsamling

Mødested: DEAS A/S, Dirch Passers A116 76, Frederiksberg
Mødedato: 19. marts 2015, kl. 15:00
Fremmødte: Der var repræsenteret 2 af foreningens 9 medlemmer, disse repreesentere-

de 6.821 af foreningens samlede fordelingstat på i:.OOO.
Repræsenteret: Administrator DEAS A/5, v/juridisk sekretær Inge Leth

Referent: Inge Leth

Dagsorden
Generalforsamlingen vælger dirlgenten, jfr. vedtægterne § 13.

1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af
årsregnskab med påtegning fra revisor.

2. Forelæggelse af budget til foreningens godkendelse.

3. Valg af bestyrelsen.

4. Valg af suppleanter.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

Inge Leth blev valgt som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til
Centerforeningens vedteegter, idet generalforsamlingen blev afholdt inden 1.6. (§10) og dervar indkaldt
med mere end 14 dages varsel (§ 11).

1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse
af årsregnskab med påtegning fra revisor.

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Der var stadig udfordringer med belastningen fra
lastbiler der leverer varer til Aldi på trods af forstærkning af asfalt. DEAS projektleder arbejdede med sa-
gen og forsøgte at finde en mere holdbar løsning. Bestyrelsen håbede, at der snart var nyt isagen.
Renholdelse af fællesarealer, specielt snerydning var et emne bestyrelsen overvejede at finde en anden
løsning på, idet man synes det var for dyrt med den løsning der p.t. var. Bestyrelsen henstillede, at alle
ejere sørgede for at holde containerrummet i pæn og rydelig stand. Det er brugernes ansvar at rydde op
efter sig.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Inge Leth gennemgik årsregnskabetfor 2014, som viste et driftsoverskud på 28.779 kr. Bestyrelsen fore-
slog overskud for 2OL4 overførttil egenkapitalen. Revisors påtegning varen "blank" påtegning, d.v.s. in-
tet at bemaerke.
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Dervar ingen spørgsmåt tit regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med overførsel at2g.7L9
kr. til egenkapitalen, der herefter er på S+0.832 kr.

2. Fore!æggelse af budget til foreningens godkendetse.

Budgetforslag for 2015 var medsendt indkaldelsen og blev fremlagt af Inge Leth.

Budgettet var med uændrede bidrag til foreningen. Der var ingen spørgsmål til budgettet, som blev god-
kendt og så således ud:

Indtægter
Øvrige indtægter

Udgifter
Fo rbrugsafg ifter
Forsikringer og abonnementer

Renholdelse og vicevaert

Administrationshonorar, DEAS A/S

Øv rige adm.omkostninger

Løbende vedligeholdelse

3. Valg af bestyrelsen.

Der var genvalg af alle 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerede sig med Niels Torp Steffensen som formand.
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4, Valg af suppleanter.

Det var ikke muligt at få valgt en suppleant.

Bestyrelsen var herefter sammensat således:
Bestyrelsesformand
E/F Kastaniecentret
v/Niels Torp Steffensen
Hvidovrevej 350E, 1. th.
2650 Hvidovre

Bestyrelsesmedlem
COOP Danmark A/S
c/o DATEA, Agnethe Boje Andersen
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Bestyrelsesmedlem
Allan Svensson Holding
v/Allan Svensson
Hvidovrevej 350G
2550 Hvidovre

Aps
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5, Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Nieis Harder A/S blev genvalgi.

6. Eventuelt.

Bestyrelsen henstillede, at alle ejere tog ansvar for foreningens drift og opfordrede medlemnrerne til at
stotte op om generalforsamlingen, og tage ansvar for at der var en beityrelse. Det var alles ansvar at få
det bedste ud af de midler der skulle forvaltes og cle beslutninger det var nodvendigl at tage i foreningen.

Dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 15:40 og takkede de fremmodte forgod ro og orden.

Underskrift:

Dato: l'/ tf lo6
Dirigent og referent:

Dato: ll - '; - ? C,i f
Bestyrelsen:
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