
E/F Kiplings Ile 20

REFERAT

Ordinær Generalforsamling

11. April 2019

Mødet afholdes hos administrator, advokat Finn Bruun, Søborg hovedgade 139B, st. th, 2860

Søborg

Fremmøde: Lejlighed l, 2, 3 (ved fuldmagt til formanden), 4, 5 og 6.

Fraværende: ingen (=> fremmøde% 100).

Dirigent: Jesper Kørner (lejl. 4)

Referent: Finn Bruun (administrator)

Dagsorden:

l) Valgt af dirigent

Uden modkandidat blev Jesper valgt som dirigent.

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018

Administrator fremlagde og gennemgik regnskab for 2018, som var gennemgået og

berigtiget af revisor Thomas Vestergaard Petersen (lejt. 5).

Efter et par opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Budget for 2019, blev fremlagt og godkendt, hvilket samtidig var en godkendelse af

uforandret indbetaling af fællesudgifter, bidrag til renovation samt bidrag til grundfonden.

3) Valg til bestyrelse
Jesper Kørner (lejl. 4) var på valg, og blev, uden modkandidat, valgt for en 2 årig periode.

Søren Jensen (lejl. 3) og Lasse Ballerup Tang Christansen (lejl. 6) blev i 2018 valgt som

medlemmer bestyrelsen i 2 år, og fortsætter således et år endnu på dette mandat.

Bestyrelsen konstituerede sig straks med Jesper Kørner (lejl. 4), som formand.

4) Valg af suppleanter

Thomas Vestergaard Petersen (tejl. 5) blev valgt.

5) Valg af revisor og administrator
Thomas Vestergaard Petersen (lejl. 5) valgt til revisor l år mens administrator, advokat

Finn Bruun, meddelte, at han ønskede at udtræde som administrator, så snart der kunne

findes en anden til at overtage jobbet.
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E/F Kiplings le 20

Årsagen til at Finn Bruun ønsker at fratræde som administrator er to

(l) I 2018 blev der indført skærpede regler for tilsyn med advokatvirksomheder, som bl. a.

betyder at det fremadrettet ikke er rentabelt for en lille advokatforretning at udføre

ejendomsadministrationsopgaver for mindre andels-/ejerforeninger.

(2) Det har vist sig, at der i E/F Kiplings Alle 20 er et par sager, som omhandler rettigheds-

spørgsmål til ejendommen (se punkterne 6 og 7 nedenfor). Der er stor sandsynlighed for,
at advokat Finn Bruun kan komme i en interessekonflikt under behandlingen af disse sager,

hvorfor han ønsker at overdrage værget som administrator til en 3. mand, og meddeler

samtidig, at han ikke kan deltage i drøftelsen af de i punkterne 6 og 7 nedenfor spørgsmål,
som bestyrelsen ønsker drøftet.

6) Bestyrelsen foreslår udfærdigelse af vedligeholdelsesarbejder, jf. vedlagte
vedligeholdelsesplan for 2019-2023

Den af bestyrelsen fremlagte Vedligeholdelsesplan blev fremlagt hvor det især var første

punkt om "Nyt tag" der blev drøftet.

Der var fremlagt 2 tilbud. En stor renovering til ca. 900.000 kr. og en mindre løsning, som

omfatter udskiftning af tagplader til en udgift på ca. 200. 000 kr.

Anne (lejl. l) fremlagde et notat med hendes bemærkninger (vedlagt dette referat som

bilag).

Tagrenovering blev herefter drøftet og det blev besluttet, at bestyrelsen indhenter et nyt

tilbud fra Tømrermester Thomas Gørnasson som kan sammenlignes med tilbuddet fra

Platou&Wallin. Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor bestyrelsen vil

fremlægge tilbud og finansieringsplan for hele tagsagen.

Øvrige punkter på vedligeholdelsesplanen vil ligeledes blive taget op på den
ekstraordinære generalforsamling.

7) Endvidere ønsker bestyrelsen følgende punkter drøftelse

a. Bestyrelsen ønsker mandat til at få gennemført en undersøgelse af om fordelingstal
er korrekt i forhold til de fysiske forhold i ejendommen, herunder om der er
overensstemmelse mellem faktiske fysiske forhold og registreringer i kommunen
(BBR)

b. Adgang til baghaven for alle huset beboere. Der findes en deklaration på
ejendommen fra 1971. Er den stadig gældende?

c. Må man bebo kælderen?

CVR.nr. : 39931591
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E/F Kiplings Ile 20

REFERAT vedr. punkterne ø./ b. og c. som blev drøftet under ét:
Anne (lejl. 1} fremlagde sine synspunkter i skriftlig form (se vedlagte bilag).
Lasse kunne oplyse, at man aldrig var kommet til bunds i spørgsmålene om hvorvidt
deklarationer fra 1940 hhv. 1971 om fordelingstal, anvendelsesret/brugsret til
kælderareal under lejlighed l, herunder lejlighed 7, samt øvrige ejere l ejendommen,
udover ejeren af lejlighed l, kunne få adgang til ejendommens baghave på godt 460
m/2.

Bestyrelsen anmodede herefter om generalforsamlingens stillingtagen til, om
bestyrelsen kunne bemyndiges tii at tage kontakt tii advokat mhp. at få undersøgt om
der er grundlag for at kunne få foretaget en vurdering af, om de gamle deklarationer,
herunder fordelingstalfet i mellem ejerlejlighederne er korrekte ift. de faktiske forhold.
Udgiftsrammen er 8-10.000 kr.

Der blev herefter stemt om bestyrelsens anmodning kunne imødekommen.
4 stemte for, l imod og l hverken for eller imod.

Bestyrelsen er herefter bemyndiget til at iværksætte en advokatundersøgelse.

d. Hvordan får bestyrelsen adgang til vandmåler i kælderen (lejl. l)?

REFERAT vedr. punkt <S.:
Anne (lej), l) nævnte, at nu ikke ville tillade at nogen fik selvstændig adgang til hendes
kselderrum uden at hun selv var til stede.
uet blev herefter aftalt, at et bestyrelsesmedlem kunne få adgang til kælderrum ifm.
aflæsning af vandmåder - »ammen med Anne.

Anne (lejl. l) forlod herefter mødet.

8) Fremlaeggelse af nyt udkast til Introduktionsbrev/Husorden.

Den af bestyrelsen fremlagte reviderede Husorden blev vedtaget.

9) Eventuelt

lab. ^^^-^ ̂r (^// ̂ ̂ -^

Bengtigelse^^-^/y
^

R ferent

/

Formand o ent
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KIPLINGS ALLE 20, 2870 DYSSEGÅRD VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2019-2023

Aktivit Anslået 2.323

Nyt tag:
- i første omgang nødvendige reparationer
-sålbænk

Fuger kradses ud og nye i, nye sålbænke og sternbrædder

Opmuring ved hoveddør

Lave fuge langs med hovedbygningen

Etablering af fælles vaskekælder (vaskemaskine/tørretumbler/udluftning mv. ) evt. lease
eller købe

200.000 kr.

Lejl. l
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Ejerforeningen KiptingsAlle 20

Ordinær Generalforsamling torsdag den ll. april 2019

afholdt hos administrator advokat Finn Bruun, Søborg Hovedgade 139 B, 2860 Søborg

Følgende orlenterii^ fremlagt, bedes taget til referat:

Daesonten akt. 6

Bestyrelsen henviser til 2 ikke sammenlignelige tilbud, idet tilbuddet fra tømrermester Thomas Gøransson
af lO.marts 2019 ikke har samme indhold og heller ikke samme specifikationer som tilbuddet fra Platou &
Vallrn entreprise ApS af 18-februar 2019.

Forslagene til vedligeholdelsesplanen bør være:

l. prioriteret i en fornuftig og nødvendig rækkefølge
2. indeholdende alle drøftede vedligeholdelsesarbejder
3. prisangivet enkch/is minimum med en ca. pris

4.kapltaliseret

Bestyrelsens oplaeg til en delrenovering finder jeg ikke hensigtsmæssig, stilladsudgiften taget i betragtning.
Det er n\in opfattelse at punktet er al for omfattende til en ordinær generatforsamdng og bør i stedet
behandles på en ekstra ordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsorden.

n..
tteniil.04.l9

i^



Ejerforeningen Kiplings alle 20
Kiplings alle 20
2860 Søborg

TØMRERMESTER

THOMAS GØRANSSON

Udskiftning af tagplader

TILBUD

Nr. ........„............. : 40273
Dato ..................... : 10.03.2019
Kundenr ................ : 59

Side ..................... : l af l

Deres ref. .............. : Lasse

Vorref. ................. : Thomas Gøransson

Nr. Tekst

3 Tilbud
Opstilling af facade stillads
Demontering af tagplader/ lægter/
tag render og vindskeder
Montering af nye lægter, CemBrit
B6S tag plader
efter isolering med 100 mm over
hele loftet
Ny skorstens inddækning
3 stk. taghætter 2 stk. faldstamme
hætter
nye trykimprægnerende vindskeder

3 Tilbud

Montering af 11" zink tagrende
med 2 nedløb

Antal Enhed Stk. pris Pris

185. 000,00 185. 000,00

^
.. ^'

v

15. 000,00 15. 000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt belab: 200.000,00)
Subtotal :

25,00% moms :

Total DKK :

200.000,00

50.000,00

250.000,00

TBmrermester Thomas Gøransson aps - Bjergagervej 10 - 3200 Helsinge - Danmark - CVR-nr. : 39717271
Tlf. : 29442071 - Mail: lnfo@tmtg. dk -

Bank: Nordea - Kontonr.:2878 / 4395936161 - IBAN-nr. : DK4620004395936161 -



PLATOU & WALLIN
ENTREPRISE ApS

Jesper
Kiplings Alle 20, 1 tv
2860 Søborg

TILBUD
Tilbudnr. ........... 18061
Tilbudsdato ....... 18-02-2019
Kundenr. .......... 521465290

Side .................. 1/4

Rekvirent. ......... Jesper

Reference.

Renovering aftag og facade - Kiplings Alle 20
Tllbiiris beskrivelse:

Tømrer:

• Nedrivning:

1. Afmontering af eksisterende bølge eternit plader.
2. Afmontering af lægter.

3. Nedtagning af isolering på loftet.
• ODbvaniDfl:

'{. Udlægning af 50mm hård batts imellem hanebånd. (for at tage fra for søm og skruer inden dampspærre
udlægges)

2. Montering af dampspærre tappet på sidden afhanebénd, så hanebånd kan ånde pé toppen.
3. Udlægning af 300mm rockwool i forbandt pé loftet. Kileskåret ude i tagfoden.
4. Opretning'af taget med 45x145mm C18 spærtræ. Skudt pr. 20cm forskudt med 3, 1x98mm ringsøm
5. Montering afspærbeslag i tagfoden og pladebeslag i kippen.
6. Montering af vindplade i tagfoden.
7. Montering af snefangs rør imellem spær oven på vindplade.
8. Montering af Viking undertag TP 280.
9. Montering af klemme lister 25x50mm oven på de oprettede spær.

10. Montering af lægter T1 37x78mm. Som tag plade produkt anviser det.
11. Montering af vintilations hætter i nr. 2 lægte rum fra kip.
12. Montering af B6 tagplader grå og ryknings plader.
13. Montering af sternbrædder som eksisterende.
14. Alle spær i tagfoden, op mod begge gavle, alle lægter 60cm. ind fra gavl. bliver smurt med GORI 22

traebeskyttelse på alle 4 kanter.
• Indvendigt:

1. Udskiftning af liste i trappe op gangen.

Vi maler alle gavl sternbrædder 2-3 gange med Gori Valg fri farve udenberegning.

Forbehold:

. Der kan være asbest i de eksistrende B6 tagplader, og der ville komme et miljø tillæg+arbejds håndtering.
• Forbeholde er råd og svamp i tag konstruktionen.
• Forbeholde for vejrlig, da der er ikke overdækning.

Platou & Wallln entreprise ApS

Gisselfeldvej a

2665 Vallensbæk Strand

Tlf. : 27293508

Bank: Sparekassen Kronjylland

Kontonr. ; 6191 12716788

cvr 39230738

kontakt@pogw. dk



PLATOU & WALLIN
ENTREPRISE ApS

Jesper
Kiplings Alle 20, 1. tv
2860 Søborg

TILBUD
Tilbudnr. ........... 18061
Tilbudsdato ....... 18-02-2019

Kundenr. .......... 521465290

Side .................. 2/4

Rekvirent. ......... Jesper

Reference.

Mure:

• Facade:

1. Ud kradsning og om fugning af facade, med 3 stk. skovstenene.
2. 3 stk. afdækninger ( den beton afdækning der ligger oven pé alle 3 skovstenen.)
3. udskiftning af 26 stk. sålbænke til skiffer.
4. Sokkel rep. eftergang af sokkel.

Fuger er en bakkemørtel sammen som den der er nu, der udskiftes sten uden beregning op til 100 stk.

Forbeholde:

• For at der er tilgang til en vandslange.

Byggeplads:

• Facade-SliUadai

1. Facade og tag stillads, så der kan arbejdes på facade og taget samtidig.
2. En løbebro/materiale tårn ud til vejen. Til brug af nedrivning og materialer.
3. Materiale hejs.

* Containec

Tleje af conteiner i hele byggeperioden. 24 fods høj container. Til brug af bygge affald.
• Flektrikker/byggestrøm:

1. Leje af bygge strø mstra vier i hele bryggeperioden.
2. Opsætning af byggestrøm.

Forbeholde:

• Skal kunne komme til strøm tarvlen.

Alle priser er inkluderet materialer.

Platou & Wallln entreprise ApS

Gisselfeldvej 8

2665 Vallensbæk Strand

Tlf. : 27293508

Bank: Sparekassen Kronjylland

Kontonr.: 619112716788

evn 39230798

kontald@pogw. dk



PLATOU & WALLIN
ENTREPRISE ApS

Jesper
Kiplings Alle 20, 1 tv
2860 Søborg

Varebetegnelse

Nedrivning af tag.

Tillæg for asbest i B6 tag plader, pr. ton

Isolering af tag.

Opretning af tag.

Montering af beslag.

Montering afvindplade og Snefangsrør

Montering af undertag og klemmelister

Montering af lægter

Montering af ventilation hætter

Montering af B6 Tagplader

Montering af sternbrædder

Montering af lister i trappe opgang.

GORI 22

Mure priser.

Udkradsning og om fugning af facade

3 Stk. afdækninger

Udskiftning af sålbænke 26 stk.

Sokkel rep.

Stillads priser.

Facade Stillads montering ig demontering

Facade stillads leje pr. dag

Løbebro ud til vej montering og demontering

Løbebro ud til vej, leje pr. dag

Trappe opgang

TILBUD

Tilbudnr.

Tilbudsdato

Kundenr.

Side

Rekvirent.

Reference.

Stk. pris

32.250,00

1. 500,00

40.800,00

40.875,00

9.450,00

5.837,50

11. 435,00

13.675,00

4.225,00

47.800,00

8. 450,00

6.837,50

1.850,00

0,00

310.284,00

5. 400,00

15.600,00

4.200,00

0,00

38.325,00

632,50

9.480,00

192,50

8.085,00

18061
....... 18-02-2019

521465290
3/4

Jesper

Antal

1,00

1,00

1, 00

1,00

1,00

1,00

1, 00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1, 00

1, 00

1,00

1,00

1,00

65,00

1,00

65,00

1,00

Fortsætter pé

Beløb

32.250,00

1. 500,00

40.800,00

40.875,00

9.450,00

5. 837, 50

11.435,00

13.675,00

4.225,00

47.800,00

8. 450,00

6. 837, 50

1. 850,00

0,00

310.284,00

5.400,00

15.600,00

4.200,00

0,00

38.325,00

41. 112, 50

9.480,00

12. 512, 50

8.085,00

næste side.

Platou & Wallin entreprise ApS

Gisselfeldvej 8

2665 Vallensbæk Strand

Tlf. : 27293508

Bank: Sparekassen Kronjylland

Kontonr. :6191 12716788

evn 39230798

kontakt@pogw. dk



Jesper
Kiplings Alle 20, 1. tv
2860 Søborg

PLATOU & WALLIN
ENTREPRISE ApS

TILBUD
Tilbudnr. ........... 18061

Tilbudsdato ....... 18-02-2019
Kundenr. .......... 521465290

Side .................. 4/4

Rekvirent. ......... Jesper

Reference.

Varebetegnelse

Trappe opgang, leje

Materiale hejs montering

Materiale hejs, leje pr. dag

Container affald

Byggestørm montering og leje for perioden

Stk. pris

66,00

10.920,00

268,80

7.000,00

3. 000,00

Antal

65,00

1,00

30,00

1,00

1,00

Beløb

4.290,00

10.920,00

8. 064,00

7.000,00

3. 000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 703.258,00) Subtotal: 703.258,00

25,00% moms: 175. 814,50

Total DKK: 879.072,50

Platou & Wallin entreprise ApS

Gisselfeldvej S

2685 Vallensbæk Strand

Tlf. : 27293508

Bank: Sparekassen Kronjylland

Kontonr.: 6191 12716788

cvr 39230798

kontakt@pogw.dk
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Ejerforeningen Kiplings Alle 20

Ordinær Generalforsamling torsdag den ll.april 2019

afholdt hos administrator advokat Finn Bruun, Søborg Hovedgade 139 B, 2860 Søborg

Følgende orientering fremlagt, bedes taget til referat:

Da orden kt. 7 a o c

Bestyrelsens forslag om mandat til en undersøgelse af fordelingstal og BBR virker besynderligt, idet

bestyrelsesmedlem Lasse Christiansen, ejerlejlighed nr.6 førte en advokat sag om fordelingstal i 2008 og
2009.

Da sorden kt. 7 b

Ja

Da orden kt. 7 d

Ved affspørge ejerlejlighed l
,1-

, Ann^ Breiting

Den U.04.19

un
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Natr.Nr. 21 £1 af Buddinge By,
Stfborggaard Sogn.

Kiplingsalle 20.

Anmelder:
OBDRUP-CHABLOIIEMLUND BAMK

AKTIESELSKAB

5184
30 JUU 1940

<••. l.'

»••':. < •••

DEKLARATION

I Anledning af, at CUjADBAXE KOIMOKES BSTGBINGB-

KOMMISSION har meddelt TiUadelse til At udføre en Trappe

fra en Opholdsstue til et KsBlderrun, der forgyiiea med Bradde-

gulv, erklsrer jeg for inig og efterfølgende Ejere af nanmte

Ejendom, Matr. Nr. 21 ££ af Buddinge By, Bøborggaard Sogn, be-

liggende Kipllngs Alle 20, at det nsBvnte Kælderua Ingensinde

naa benyttes til Beboelse eller Natophold, og at Trappen og

Bræddegulvet i Tilfalde af Overtrædelse af denne .Besteauaelse

straks skal fjernes efter Kommissionens. Krav herom.

Denne Deklaration, der ikke maa slettes af. Tingbogen

uden Tilladelse fra Gladsaace Kommunes By gningslconnal salon, der

har Paataleretten> skal tinglyses forud for alle Laan i Ejendom-

men.
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JuaUttmlntetariet* Genpartpaplr. TB SkBder, Skadealaabrave. Kvitteringer Ul
Udslettelse og andre PaataBntnger m. m. (vedr. f&st Bendom).

Mlr. Nr, quhr, Sop: 21 .bt af BuddJLllge By,
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DEKLARATION

I Arilednlng af, at OUDSAXE KOMUDBEB BKGKCBGS-

KOIBIIflSIOH har medaelt TiUadelse til at udføre en Trappa

fra én Opholdsstue til et Kalderrua, der forsynes ned Bradde-

'gulv, erklarfflr . Jeg for aig'og'efterfølgende Ejør'e af iiteTnte

E3^aom» Batr.Hr. 21 ti£ af Buadinge ̂ , Spborggaard Sogn, be-

liggende Kiplings Alle ZO, at Set navnte Kialderum laeensinde

naa benyttes U.1. Beboelse eller Hatophold, og at Irappen og

BraddegulTet i Itlfnlde af Overtraadelse af denne Besteaimelse

stzaJts skal flernes efter Sonnilsslonens Krav heron.

Denne Deklaration, der Uske naa slettes af Tinglogen

ilden Tilladelse fra Oladsaxe KoBmiaes BygniBgskomnd. ssi.on, der

har Paatalsretteuy sltal tinglyses forud for alle Laaa i Bjendon-

D

Søborg ̂ f-7-40.
Frede Christensen
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E/F Kiplings Ile 20
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Velkommen til Ejerforeningen Kiplings Alle 20, 2860 Søborg

Vores ejerforening er en lille forening, som trives bedst med et godt samarbejde i hverdagen
tillige med deltagelse i fællesarbejde, trappemøder og generalforsamlinger.

Med din indtræden i Ejerforeningen har følgende forventninger til dig:

At du i hverdagen er med til at holde fællesarealerne pæne og ryddelige

At du har et fornuftigt forbrug af varme og varmt vand

At du lukker for varmen mens dine vinduer er åbne

At du lukker dine vinduer inden du forlader din lejlighed - fyringssæsonen.

At du informerer Ejerforeningen om skader i din lejlighed på radiatorer og termostater

At du informerer Ejerforeningen om skader i din lejlighed på vandrør o. I.

At du informerer Ejerforeningen om skader i din lejlighed på vinduer og loft

At du overholder din pligt til trappevask hver 6. uge, samt snerydning og græsslåning i
forhave

At du holder trapperepos og kældergang ryddeligt

At du deltager i fællesarbejde

At du deltager i generalforsamlinger - mødepligt vedtaget på GF 07. 04. 03

At du tager hensyn til dine medbeboere, når du hører musik

At du tager hensyn til dine medbeboere, når du færdes på trappen.

At der ryddes op langs garagen (lejl. l)

At der ikke parkeres i indkørslen

Dine betalinger til Ejerforeningen årlig:

Fællesudgift betaler du 4 gange om året, og skal være tilmeldt betalingsservice - vedtaget
på GF 18. 04. 05

Se vedhæftede skema med alle betalingsinfo.

Grundfond betaler du 4 gange om året, se vedhæftede skema med alle betalingsinfo.

Renovation betaler du 2 gange om året, se vedhæftede skema med alle betalingsinfo.

(der fremsendes ikke opkrævning på beløbene)

Overskrides betalingsfristen med mere end 6 dage fremsendes:

l. Rykker med anmodning om betaling inden for 10 dage - vedtager på GF 09. 07. 15
2. Rykker med gebyr på kr. 200, 00 og betaling inden for 10 dage - vedtaget GF 09. 07. 15
3. Herefter overgår sagen til retslig inkasso - vedtager på GF 20. 02. 07

^
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Nyttig information:

Trappevask sker på skift hver lørdag eller søndag, d. v. s., at hver enkel ejer vasker trappen
hver 6. uge

Trapperepos skal friholdes for sko og affald af enhver art

Vinduer ved indgangsparti pudses

Vindue i fyrrum pudses

Oliefyr aftørres på vandret flade

Gulv i fyrrum og kældergang fejes

Kældergang skal friholdes for affald o. l.

Vaskeudstyr til trappevask forefindes i fyrrum, sæbe leverer du selv.

Om vinteren, i ugen med trappevaks, er man pålagt snerydningspligt og evt. saltning af
fortov, adgangsvej til indgangsdør samt adgang til skraldestativer.

Skraldeposer stilles ved indgangsdør senest mandag aften (gælder hele året)

Husk at sætte nye poser i stativerne! Nye poser hænger i cykelskur.

Om sommeren har man pligt til at slå græsset i forhaven, græsslåmaskinen forefindes i
fyrrum.

Fælles adgangsvej til hovedindgangsdør skal friholdes for cykler m. m.

Cykler henvises til fælles cykelskur. Venligst vær opmærksom på også at gøre plads til dine
medbeboeres cykler.

Ansvar for havemøbler, grill o. l. i forhave i fællesskab med lejl. 2+3+4+5+6

Ansvar for vedligeholdelse af forhave i fællesskab med lejl. 2+3+4+5+6

Ansvar for vedligeholdelse af baghave har lejl. l

Hvert år, senest ved udgangen af maj måned, afholdes ordinær generalforsamling.

Grundet foreningens størrelse og beslutningsdygtighed er der indført mødepligt, hvilket også
gælder ekstra ordinær generalforsamling. Overholdes mødepligten ikke skal der betales en bod
på kr. 1. 000,00.

Udeblivelse fra fællesarbejde koster en bod på kr. 1. 000, 00 pr. dag - vedtaget på GF
17. 02.09

Vi beder dig venligst gennemlæse foreningens vedtægter og er dig gerne behjælpelig med evt.
tvivlsspørgsmål.

Opslagstavlen på trappen benyttes af alle til vigtig information. Man fjerner selv sit opslag,
når det har tjent sit formål.

Ved akutte problemer med huset tager man straks kontakt til et bestyrelsesmedlem, (se
telefonliste)

yr
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Navneskiltet til din dør aftales med Dani, lejl. l. Skiltet laves efter din anvisning, men i
overensstemmelse med de øvrige.

Vi håber du bliver glad for at bo i ejendommen og vi glæder os til at møde dig til et godt
samarbejde til fælles bedste.

Med venlig hilsen

Dine medbeboere på Kiplings Alle 20

Jan.2007/ændr.2010/ændr.2014/ændr.2016 /,..^/. ^ . .
^' <^~ //y-^<?/^
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