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Endelig dagsorden til AFDELINGSMØDE for KILDEMARKEN III 
 
 

TORSDAG den 26. NOVEMBER 2020, kl. 18.00 
 

Mødet afholdes i Kildemarken 193. 
 
På grund af Corona er der i år mulighed for at medtage en fuldmagt til mødet, se side 2. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af stemmetællere. 
4. Bestyrelsens beretning. 
5. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2019/20. 
6. Godkendelse af driftsbudget for 2021/22 
7. Indkomne forslag 

 Forslag om handicap parkeringsplads, det er ændringsforslaget fra mødet i juli der 
kommer til afstemning. Pris 18.526,25 kr – huslejestigning 0,46% 

 Ændring af ordensregler, hvornår hække skal klippes. 
 Bomme ved slut af grussti ved 228/230. Pris 12.500 kr – Huslejestigning 0,31% 

 Ændring af underlag ved legepladser fra grus til gummiunderlag – Pris 
447.500 kr. – huslejestigning 11,11 % 

8. Orientering om beboer aktiviteter 2021 
9. Valg af medlemmer til bestyrelse  
10. Valg af Suppleant.  
11. Evt. (herunder kan intet vedtages). 
 

 Coronaregler  
Læs grundigt før mødet. Er du i tvivl, så kontakt ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsens 
formand  
- Der er adgang til mødet fra klokken 17.45  
- Det anbefales at der kun møder 1 person pr husstand  
- Personer under 18 år har ikke adgang  
- Ved indgangen udleveres stemmesedler  
- Af hensyn til eventuel smittesporing, skal alle opgive navn ved udlevering af stemmesedler  
- Hold afstand frem til udleveringen og på vej til din siddeplads  
- Bestyrelsesmedlemmer, der udleverer stemmesedler, bærer handsker og mundbind  
- Efter udlevering skal du straks finde en plads i salen  
- Stole er opstillet i rækker uden borde  
- Stole må ikke flyttes, og du må ikke sidde på andre pladser  
- Pladsen må kun forlades i forbindelse med toiletbesøg el.l.  
- Der er ikke servering under mødet. Medbring evt. selv en flaske vand  
- Det er obligatorisk at bære mundbind i fælleshuset  
- Når du sidder på din plads, behøver du ikke bære mundbind  
- Hvis du har glemt mundbind, kan du få udleveret ved indgangen  
- Hvis du har symptomer på covid-19 bliver du afvist ved indgangen  
- Hvis der er tvivl om dine symptomer, kan du blive afvist ved indgangen  
 
Kildemarken den 18. november 2020 
For afdelingsbestyrelsen 
Hans Majlinder 
 



FULDMAGT TIL AFDELINGSMØDE 
 

torsdag den 26. november 2020 kl. 18.00 
 
Normalt kan beboere ikke stemme ved fuldmagt til afdelingsmøder. I år på grund af 
Corona situationen er der midlertidige regler, der i perioden 1. juli – 15. december 
2020, giver en helt særlig mulighed for at bruge fuldmagt ved afdelingsmøder. 
 
Du udfylder denne fuldmagt og giver den til den beboer, du vil have skal stemme på 
dine vegne på afdelingsmødet. 
 
Der må kun medbringes 1 fuldmagt pr. lejemål. 
 
Beboeren skal så aflevere fuldmagten på afdelingsmødet for at få adgang til at 
stemme på dine vegne / få husstandens to stemmesedler. 
Jeg  
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
Adresse:____________________________________________________ 
 
Underskrift:_________________________________________________ 
 
giver herved fuldmagt til 
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
Adresse:____________________________________________________ 
 
Til at modtage og anvende min husstands 2 stemmer på afdelingsmødet. 
 
 


