Afdelingsbestyrelsen Kildemarken III
Kildemarken 193
4100 Ringsted
E-mail: afdelingsbestyrelse@ kildemarken3.dk

Referat ekstraordinært AFDELINGSMØDE for KILDEMARKEN III
TORSDAG den 2. JULI 2020, kl. 19.00
Tilstede var mødt 34 stemmer op.

1. Valg af dirigent. – Hans Majlinder blev enstemmigt valg
2. Valg af referent. - AGNETE Olin blev enstemmigt valg
3. Valg af stemmetællere. – Blev besluttet udskudt såfremt der skulle være skriftlig
afstemning
4. Forslag om nedgravet affaldssystem – Vedtaget 28 JA – 6 hverken ja/nej, et
ændringsforslag blev trukket af Ulrik
Installation af 8 stk. nedgravede affaldscontainere fordelt på 2 miljøstationer
521.312,50 kr.
Projekt foreslås finansieret med tilskud fra Ringsted Almene Boligselskab på 150.000 Kr.
og resterende beløb 371.312,50 kr. tages fra afdelingens henlæggelserne over 3 år.
Byrådet har den 3. februar godkendt levering af 8 beholdere.
5. Forslag om etablering af handicap plads – Ændringsforslag stillet af Helle/Ulrik 241,
blev vedtaget, forslaget omhandlede anden placering af handicap parkeringsplads i
forbindelse med plads til nedgravet affald system så der fjernes hæk og etableres
fliser. Lovgivning siger at da der ikke er afklaret økonomi kan forslaget ikke endelig
vedtages, men bestyrelsen skal fremlægge forslag til næste afdelingsmøde.
En beboer ønsker at få etableret handicap parkeringsplads, der foreslås at 2
parkeringspladser laves om til en handicapparkeringsplads med handicap skilt.
Afdelingsmødet bedes godkende etablering af handicap plads, pris for maling og skilt
2500 kr.
6. Afdelingsbestyrelsen foreslår, at Kildemarken III åbner bredbåndsnetværket (COAXanlægget) op for andre bredbåndsudbydere end YouSee. – Enstemmigt vedtaget
Dette vil betyde, at vi som beboere vil kunne vælge at få bredbånds internet fra den
udbyder, vi synes giver det bedste tilbud.
Det koster ikke noget for Kildemarken III, at åbne netværket for andre udbydere.
De beboere, der vælger en anden udbyder skal muligvis have udskiftet et stik i
lejligheden, som de selv skal bekoste

7. Orientering om Yousee TV. – Hans Majlinder orienterede om Yousee forvarsel om
opsigelse af afdelingens kontrakt, med forventet nyt tilbud med 30% prisstigning.

