
St. Mariendal ITA
rndkalderse tir ordinært afderingsm Øde zs'z'z,zo

mandag den 10. februar 2OZ.O kl. 19.00
i beboerlokalet

Endelig dagsorden

1 y,1!9 af dirigent Troets btev Vatst/' varg af referent og evt. stemmeudvarg Man mente ikke dette varnødvendigt
3' Fremlæggelse og godkendelse_ af driftsbudget zozolzL ved Troelsder fortatte der komher ei niaeieytonino på 2.96oto hvirket virbetyde en stigning på ca. ziiirzqxT ariånsig af stø*erse, detteskvtdes dets af overckud fra tidt.Z;;;;;;'irirtsstøtten frarenoveringen fatder og at rennoøetsåiåi ltJget.Der uar et spørgsmåtbm øiiget hotdt i roii-itd tir den nye por{, dettesvarede bestvrersen ja tit. rnåvøere btr;;;;ipurgt om bestyrersenhavde fået en ptan ira ao-iitå om hvordan fuiktionærerne iar fordertdette btev der også s.uareyiitit. Botyrai"i-iirn spurgt om de ikke vitdete et veatigenbdetsess*åmå yd t,,brc);;tt; er et sørt arbejde ogspitd af resurser, hvis man øix"1i;i i;-;;, attid rå aet påejendomskontoret rigesomii, kan få d"i;;t;" regnskab osv, Det ery:,';"1ffi,1:::øa;" os d", 

",Wiii'Jt ," rir ,r i,å,å ffns
a,ereder,rrr';{W;!::,t",:åf !y"!#iiii#[{fr",ordning, men at det i*r" n i iam der sad Årå ved det bord og derfor

L?11?19!ing af indkomne forstas
L,er er indkommet fra Lena Leffi Fetersen:
"Jeg vil gerne h?n: punkt på iagsordenen tit første afdetingsmøde i2020 (feb'/mats?),'o* iiå"r'iearæii, el årab tit at uid"uøsebehov ror isaernliTnutiiÅioøring af vores ejendom.Jeg @nker det pimært åiei,er: sig-oÅ yå"i"it'gnra"rr" og måske kunsavtteitishederne. Jeg bor,a *- ,b-iriirritign"d, og er ptaset affuga svamp os kutdå. oer ii Åreage{ tfrerm;måttns,
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6A,rrA
der viser ingen isotering i yderuægge. Der er sat noget isorering op ikæld9rloft, og der er fårsøøt sprøjtet isorering i vinduesrammer - deyr(og så godt isoteret i foruåiei, at det vii suært at få mere ind.Effekten af de tiltag der er gfi4 nar njipåt ån titte smure, men harikke giort at suampen er uæt«, setvom'øresriiter er overholdt, eller atieg kan hotde varlnen i min telgh. Det eriiie mutigt atfå isoleret hos mig, uden at iår ey taget stitting titbehov for isotering ieiendommen senerert. så derfor Fin trg iiåaingriødå ;;;"stilting tit at nedTætte et uduatg a* iniå1riiå, behov rorisolering.o Der btevvapt en 3 personers energi gruppe, og Troersmente så det kunne tages af åagfig drift hvis-det ikke btev for stor enundersøgelse.

!.^ Valg til afdelingsbestyrelsen og suppleanter
På valg i år:
Ka§a Kaas Pedersen (genopstiiler ikke) , vi takker for- indsatsengennem mange år.

litte [. s. Lise, Bogumita Baranowski og Ina Rusell Neubert.
[vert år er suppleanter på valg
Der var ingen de1"ulte ttltt" oå så det blev tit at bestyrelsen i stedetblev skåret ned tit 3 og Birte'Lise btev suiptemt, dei skat *i" et urigantal i bestyrelsen.
Bestyrelsen syntes det er mærketigt at flere ikke interesserer sig fordet område de bor i, og opfordre flere tir ai ietde sig for det erbegrænset hvad 3 maia kan ktare, der er triis att frivittigt arbejde.

Alle fastboende over 18 år kan deltage i afdetingsmødet med stemmeret. Hverhusstand har 2 stemmer, ,anr"i huiitanoens størrerse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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