
 Kildemarken d.26/11-20 Kl. 
18.00 Afdelingsmøde for 
Kildemarken lll 
 
Afd. Formand: Hans Majlinder 
Næstformand: Finn 
Bestyrelsesmedlem: 
Suppleant: Agnete Olin 
 
 
 

 
 

1. Valg af dirigent:  
Anders Bestyrelseskonsulent DAB 
 
2. Valg af Referent: 
Cessie Mouritzen 
 
3. Valg af Stemmesedler: 
Anders Bestyrelseskonsulent DAB  
Kim- Ejendomsmester 
 
4. Bestyrelsens Beretning samt oplysninger: 
Bestyrelsens funktioner samt udtrådt bestyrelsesmedlemmer 
Parkeringsregler fra kommunen samt færdselsloven. 
Forslående forslag. 
Vedligeholdelse af Tagryg sten samt afløbsrør (Stigning på 0.47%) 
Nyt om skraldesystem 
Alt aktivitet i ”Huset” er aflyst pga. Corona 
Yousee ikke sendt den varslet opsigelse 
Stigning i GF kontingent 
GF kikker på biodiversitet 



Nabo stridigheder/klager skal henvendes til DAB beboerservice 
 
5. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 1/4-19 – 31/3-20: 
Der oplyses om div. indtægt og udgifter i budgetterne for afdelingen. 
 
6. Godkendelse af driftsbudget 2021/22: 
Bestyrelsen forslår en huslejestigning på 0.47% 
Budget 2021/2022 udgifter & indtægter – Se vedlagt  bilag s. 2 
Samt lejeændringer.  
 

Budgettet er godkendt. 
 
7. Indkomne forslag: 
 
 1. Forslag om parkeringsplads, det er ændringsforslag fra mødet i juli. 
Kr.18.526,25 – Huslejestigning på 0,46% -  Forslaget er vedtaget 
 
2. Ændring af ordensregler (Hækkeklipning) 
Bestyrelsen forslår sidste weekend i Okt. – Forslager siger d.31 okt.  
Forslaget er vedtaget 
 
3. Bomme ved slut af grussti ved 228/230. Kr.12.500- Huslejestigning 0,31 
Forslaget er nedlagt 
 
4. Ændring af underlag ved legepladser fra grus til gummiunderlag kr. 
447.500 – Huslejestigning 11.11% 

Forslaget er trukket tilbage  
 
8. Orientering af beboer aktiviteter 2021: 
Håber at starte op igen i det nye år. 
Oplysninger af div aktiviteter samt datoer. 



 
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Der oplyses hvilken forventninger der er som bestyrelsesmedlem samt 
hvilken kursuser der kan foreligge. Ligeledes fastlagt datoer for disse 
møder. Der skal være 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant 
 
På valg er: 
Agnete  
Finn  
 
Nyt bestyrelsesmedlem 
 
Bestyrelsesmedlem: Finn er genvalgt 
Bestyrelsesmedlem: Cessie er valgt 
 
10. Valg af suppleant: 
Agnete genopstiller som suppleant 
Agnete er genvalgt 
 
11. Evt. – (Herunder kan ikke vedtages) 
Intet  
 
 
Alle forslag til punkt 6, samt forslag til punkt 7, som skal behandles på afdelingsmødet, skal være 
hos afdelingsbestyrelsen senest d.12/11-20 i afd. Postkasse kildemarken 193. 
 
 


