ekstraordinær generalforsamlingi^B^aen^august 2 0 ^
Oagsorde^
^

^alg af dirigent og referent

2^ afstemning om bestyrelsens forslagtil vindues-og facadeprojekt 2 0 ^

^

Bestyrelsen indstillede Oanni Richter som dirigent og Birgitte Grundtvig som referent, og
begge blev valgt uden modkandidaten Oanni konstaterede, at den ekstraordinære
generalforsamling er lovligt indvarsler
Oer var fremmødt i alt 4^ samt afleveret 2^ fuldmagten Oen ekstraordinære
generalforsamling var hermed ikke beslutningsdygtig, da der kræves at 2 ^ af foreningens
medlemmer erfremm^dte, og afstemningen kan derfor kun være vejledende^

2^ Forslaget om et vindues-og facadeprojekt blev fremlagt af bestyrelsen og af Robert Larsen
som repræsenterer l^romanaBygningsrådgivningDOet fremlagte forslag er baseret på den
vedligeholdelsesplan der blev udarbejdet i 20^5 og inkluderer alle stilladskrævende
arbejder^5nkelteelementer,f^snefang, indgåriden almindelige vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen supplerede med oplysninger om at forslaget ikke har taget h^jde for reduktion
af omkostningerne gennem obligatorisk energitilskud og tilskud fra ^benhavns
kommunes st^jpulje uformodentlig til udskiftning af alle vinduer på ydersiden svarende til
c a ^ ^ af udgiften til vinduernes
Herefter stillede de fremmødte spørgsmål ogdr^ftede forslaget, som m^dte en del kritik^
Opsamlende drejede diskussionen sig om hvorvidt^
^^induesprojektetogfacaderenovering er det mest presserende p r o j e k t i v e m
2^induerne skal renoveres eller udskiftes
^^rojektet kan splittes opimindrebidder,evt^ kun udskiftes på ydersiden
4^ Hele stigningeniandelskronen på grund af valuarvurderingen skal gå til finansieringen af
projekter
Resultatet af afstemningen blev^
stemmer afgivet på forhånd via fuldmagt ^i alt 2 ^
^stemmerforforslaget
i s t e m m e r imod forslaget
Ostemmer blankt

5ide^af^

afstemning blandt de fremm^dte^
istemmer forforslaget
23 stemmer imod forslaget
^2 undlader at stemme
Oet samlede resultat af afstemningens
2^stemmerforforslaget
i s t e m m e r imod forslagen
^2 undlader at stemme^
Forslaget blev herefterforkastet^
F^å baggrund af diskussionen og afstemningen vil bestyrelsen derfor fremlægge et nyt
forslag der indeholder flere forskellige scenarier

'C2*.

Underskrift (dirigent)
29. august 2017, København
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