Bestyrelsens beretning for året 2015
Der blev afholdt fastelavnsfest for Runeparkens børn. Det var atter Anja Tholstorf der stod for
arrangementet og det skal hun have en stor tak for.
Arrangementet måtte flyttes grundet nedlæggelse af Rønnevangs skolen og det blev i Torstorp skole
i stedet for.
Der blev valg ny formand på GF samt nye suppleanter. Det har bl.a. medført at suppleanterne er
blevet indbudt til at deltage i bestyrelses arbejdet og her har fået stor hjælp af Karina Nielsen.
Vi har fået repareret karrusel håndtagene på den nordlige legeplads mellem SAI og SMA.
Bestyrelsen fik gennem en tidligere kumunalbestyrelses medlem at vide, at nogle beboerforeninger
får tilskud til belysning. Dette har vi så undersøgt.
Vi fik afslag med den begrundelse, at vor belysning i Runeparken er sti belysning og ikke
vejbelysning.
Vi har indgået en aftale med Taastrup Kloakservice, således at beboerne bliver debiteret en lavere
timeløn end ellers. Det skulle give en hurtig afklaring på hvem der skal betale for en evt.
forstoppelse, for vi har haft nogle tvivls tilfælde i løbet af årene.
Sankt Hans festen blev igen i 2015 varetaget af spejder truppen Jacala og vi synes at det er en
udmærket måde at afholde festen på.
Så har vi anskaffet en ny trailer til udlån for beboerne, så det bør ikke være nødvendigt at købe sin
egen og placere dem på parkeringspladserne, hvilket ikke er lovligt ifølge vore vedtægter.
Vi har atter tegnet en to-årig kontrakt med Fibia. Mindste prisen steg 10,00 kr. pr. jan. 2015,
hvilken bestyrelsen ikke fik opkrævet hos beboerne. Derfor da Fibia atter har forøget prisen i jan.
2016 vil I opleve at vi opkræver 20 kr. mere pr. måned for TV/ Internet.
De sports interesseret vil have opdaget at vi gennem en beboer fik sat nye fodboldmålnet på
samtlige mål. Vi synes at det var et godt initiativ af beboeren.
Ja, så fik vi indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling i november, da vi ud fra sidste ordinær
generalforsamling fik det indtryk, at det var ønskeligt i forbindelse med at vor inspektør har givet
udtryk for, at han vil stoppe. Forsamlingen besluttede, at vi skulle søge en ny inspektør.
Ejler har meddelt skriftligt at han stopper med udgangen af april.
Vi har fået sat ventilation til at køle teknik huset, da dette er ret ømfindigt overfor varme.
Vi har besluttet at nedsætte et IT udvalg snarest. Der skal undersøge TV/internet markedet så vi står
rustet til at tage en beslutning, når vor nuværende kontrakt udløber efterår 2017.
I hele 2015 har vi haft Jørn Boelsmand til at tage sig af storskralds ordningen. Som sædvanligt har
det forløbet uden de store problemer. Vi tror alle er glade for at Jørn stå på pladsen og tager sig af
fordelingen af skrald og samtidig får vendt verdens situationen. Vi siger en stor tak til Jørn.

