
EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE for KILDEMARKEN III

TORSDAG den 7. SEPTEMBER 2017, kl. 18.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Orientering fra Bestyrelsen

5. Valg af suppleant 

6. Beslutningsforslag -Tilbud fra Yousee om opgradering af det nuværende 
antenne og Internet anlæg.



Adgang til beboermødet

• § 14. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har 
boligtagere i afdelingen, disses myndige husstandsmedlemmer. Hver 
husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har 
tillige - men uden stemmeret selskabets ledelse og repræsentanter 
for dette. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, 
dog uden stemmeret.

• Afdelingsbestyrelsen foreslår at Søren fra Yousee kan deltage i mødet.



Varsel for indkaldelse af ekstraordinært 
beboermøde
• § 12. Stk. 8. Indkaldelse til ordinære afdelingsmøder skal ske med 

mindst 4 ugers varsel, og til ekstraordinære afdelingsmøder med 
mindst 14 dages varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. 
Indkaldelse skal angive tid og sted for mødet samt dagsorden. 



1. Valg af dirigent.

• Valg af dirigent

• Forslag?



2. Valg af referent

• Valg af referent

• Bestyrelsen foreslår Finn Olsen

• Andre kandidater?



3. Valg af stemmetællere.

• Valg af 3 stemmetællere

• Forslag?



4. Orientering fra Bestyrelsen

• Efter bestyrelsens ønske har der været opmalet enkelte 
parkeringspladser

• Da det har været en succes er ejendomskontoret bedt om at opmale
alle afdelingens 4 parkeringspladser.

• Bestyrelsen vil op til beboermødet evaluere virkning af dette og vil på 
det ordinære beboermøde orientere om resultat.

• Trappe projekt afventer stadig Ringsted kommunes godkendelse og 
kan ikke komme videre til projektering eller i udbud før det er sket.

• Hoveddøre er sendt i udbud og forventes monteret januar / februar 
2018



4. Orientering fra Bestyrelsen - Datoer

• Lørdag den 30. september – Beboer spisning – Indisk Streetfood

• Torsdag den 16. september kl. 18:00 – Budgetmøde

• Lørdag den 2. december 14:00 til 21:00 – tur til Tivoli



5. Valg af suppleant 

• Valg af suppleant:

• Bestyrelsen foreslår Gitte Hansen
• Andre kandidater?



Beslutningsforslag -Tilbud fra Yousee om opgradering 
af det nuværende antenne og Internet anlæg.
• Yousee er fremkommet med forslag til opgradering af det nuværende antennenet 

og internet til ny standard. Det vil ikke koste afdelingens beboere noget da Yousee 
finansierer det, mod en bindingsperiode på 5 år.

• Forslaget giver mulighed for udelukkende at have bredbånd fra Yousee uden tv 
pakke, administration af alt udover grundpakke, dvs. TV/Internet bliver direkte 
mellem beboer og Yousee.

• Den enkelte beboer kan vælge ikke at have produkter fra Yousee, men skal dog 
stadigvæk betale til afdelingens ejede kabler.

• Der er intet krav mere at den enkelte husstand skal have TV pakke leveret, dog 
skal der stadigvæk betales til vedligeholdelse af afdelingens egne kabler

• Der vil kunne leveres internet uden TV pakke



Beslutningsforslag -Tilbud fra Yousee om opgradering 
af det nuværende antenne og Internet anlæg.

• Yousee salgs præsentation

• Beslutningsforslag:
• Tilbud fra Yousee om opgradering af det nuværende kabelnet til ny standard, 

med en fornyet binding på 5 år godkendes. 
• Der vil ikke være udgifter for afdelingen med opgradering. 
• Yousee overtager al administration af kundeforhold udover TV grundpakke, af TV pakker 

og Internet og andre Yousee produkter.
• Der skal stadigvæk af beboerne betales for vedligehold af det interne netværk.


