
ITA
Til beboerne i afd. St. Mariendal

Beslutni ngsreferat fra ekstraordi nært
afdelingsm Øde

7. oktober 2022

Mødet blev afholdt tirsdag den 2O. september 2022
kl, 19.OO i selskabslokalet

21 husstande var repræsenteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
Hans Henrik Barfoed fra Bo-Vita blev valgt som dirigent og
referent. Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg -
mødedeltagerne stemte ved oprækning af stemmesedler'

2. Godkendelse af forslag om afholdelse af udgifter til undersøgelse af
tagkonstruktion, ventilationsanlæg og brandsikring.
på mødet vil faglig rådgiver Henrik With fra rådgivervirksomheden AI,
samt Hans Henrik Barfoed fra Bo-Vitas administration orientere
nærmere om forslagets baggrund og specifikke økonomi. Forslaget vil
ikke umiddelbart medføre en stigning i huslejen.
Afdel i ngsmødet god kendte forsla get, og råd g ive ra rbejdet vi I

blive iværksat omgående. Beboerne vil senere blive indkaldt ti!
et ekstraord i nært afdel i ngs mødq hvor u ndersøgelsesresultater
og projektomkostninger mv' bliver fremlagt til drøftelse'

3. Godkendelse af forslag om plan for fremtidige køkkenudskiftninger.
På afdelingsmødet den 8. februar 2022 godkendte beboerne at
afdelingen pr. 1, juli 2022 stopper med at udskifte køkkener via den
kollektive råderet, og at der i stedet fremover udskiftes køkkener via de
opsparede midler der er afsat i afdelingens vedligeholdelsesplan. På

nævnte afdelingsmøde blev det også besluttet at den overordnede
ramme for de fremtidige køkkenudskiftninger skal godkendes af
afdelingsmødet. Det er denne godkendelse der hermed lægges op til.
Overordnet foreslås følgende :

a. Afdelingens køkkener renoveres opgangsvis og under særlig
hensyntagen til de aktuelle forhold, herunder bevarelse af nyere
velfu n gerende køkkener.
Forslaget blev vedtaget.



b. Afdelingsbestyrelsen og Bo-Vitas administration træffer i fællesskab
endelig beslutning om valg af køkkenleverandør. Der vil i den
forbindelse blive undersøgt to forskellige løsningsmuligheder:

Nyt køkken via traditionel leverandør - f.eks. HTH eller Vordingborg.

Nyt køkken leveret via udvalgt entreprenør. Den udvalgte
entreprenør leverer køkkenelementer (f.eks. IKEA), og
forestå r/ga ra nterer for de ti I knyttede fagenterpriser fra processta rt
til afleveringstidspunkt. På mødet vil Hans Henrik Barfoed fra Bo-
Vita orientere nærmere om forslaget.
Forslaget blev vedtaget.

4. Valg at 6t medlem til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens
hidtidige formand Verner Rylander Hansen er fraflyttet afdelingen. Der
er derfor en ledig plads i bestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer opfordrer særligt beboere, der
kunne tænke sig at påtage sig formandsposten, til at stille op.
Andreas Ulrich Mortensen blev valgt for en 2-årig periode.
Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med
Andreas som formand.

Derudover valgte afdelingsmødet Thomas Valentin som
suppleant for en 1-årig periode.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


