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Til beboerme l afd, St, MarlendaE

4. marts 2022

Hermed fremsendes beslutningsreferat fra afdelingsmødet i St.
Mariendal.

Mødet blev afholdt tirsdag den B. februar 2022 kl. 19.00 i

selskabslokalet

Følgende emner var på dagsordenen:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Hans Henrik Barfoed fra Bo-Vita blev valgt som dirigent og
referat. Som stemmeudvalg blev Katja Pedersen, Ina
Rusell Neubert & Bogumita Baranowski valgt"

2. Godkendelse af afdelingens budget for perioden 1. juli 2022 til
30. juni 2023.
Afdel ingsmødet god kendte bud gettet fsr 2022-23.

3. Orientering og beslutning vedrørende fremtidig køkkenudskiftning
i afdelingen.
Afdelingsmødet godkendte de fremlagte forslag 1 & 2. Der
henvises i den forbindelse til bilag A, udsendt sammen
rned den endelige dagsorden"

4. Orientering og beslutning vedrørende tilbud om opsætning af
mobilmast på afdelingens tag. Firmaet bag tilbuddet, tilbyder en
årlig betaling på kr. 50.000 kr,
Afdelingsmødet forkastede forslagetu og bad Bo-Vita om at
give tilbudsgiver besked om dette,

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag A. Forslag om renovering af flagstang og indkøb af nyt
flag. Forslagsstiller: Janne Aagaard,
Forslaget blev vedtaget.
Forslag B. Forslag om renovering af buskplanter langs
husblokkene, nye buske plantes hvor der mangler. Der er en del
huller/mangler i bedene langs husbtokkene. Forslagsstiller: Janne
Aagaard.
Fonslaget blev vedtaEet"
Forslag e . Forslag om renovering/genopretning af buske i den
sydlige ende af ejendommen. Forslagsstiller: Janne Aagaard.
FonslaEet blev vedtaget,



Forslag D. Forslag om orientering og drøftelse at status
ved rørende venti lationssystemet (a utomatisk
reg u le ri n g/natsæn kn in g, energ i bespa re lse, støjmiljø,
implementering af anbefalinger og nye lovkrav). Forsragsstiller:
Helle og Verner Rylander-Hansen.
Foe"slaget hnev dnøftet, og det hlev besluttet æf
afdelingshestyreåsem i sarmarhejde Bo-vita sørgen f,or at de
clr^ivaeremde problcrmattkken hllwer drøftet og imdanbejdet E

det kommende pnojekt vedn. myt tag.
6. Orientering om resultat af tilfredshedsundersøgelse.

Afdelingsrnødet besluttede at nrdskyde frenrlæggelse og
drøftelse af undersøgelsens resultaten til et senere
tidspunkt.

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Følgende blev valgt:
Verner Rylander-Hansen - valgt for 2 år
taila Seistrup - valgt for 2 år
Ina Neubert : valgt for 2 år
Jan Jørgensen * valgt for 2 år
Katja Pedersen : valgt for I år
Bogumita Baranowski * valgt for I år
Joirn elausen * valgt for I år

B. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Anastasia Valentin blev valgt for I år

9. Eventuelt
Intet at berette"

Med venlig hilsen
Bo-Vita adm.


