Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 16.6. 2015
Mødt:

Kenneth, Hornsleth, Lonnie, Laila, Jeanette, Karina og
Ole

Afbud fra:

Jannie

Referent:

Ole

1. Fibia: Hornsleth har fået en ny prisliste. Den er steget lidt i forhold til den, vi har nu.
Hornsleth regner med, at vi har forslag til den nye kontrakt meget snart.
2. El i Runeparken: Hornsleth rykker Tom Søderham for det møde, de skal have ang.
Besigtigelse af lamper.
3. Vandaflæsning er fortaget, mangler SMA 38. ( Kenneth )
4. Kloak: Lonnie er ikke kommet igennem til firmaet. Hornsleth overtager sagen.
5. Hjemmesiden: Flere har gjort indsigelser over, at opdateringsdatoen er forkert på
hjemmeside. Ole har bedt SS om at huske dette hver gang vi rette eller indsætter på
hjemmesiden. Den er OK nu.
6. Trailer: Kenneth har indkøbt ny trailer til udlån max. 500 kg. Den store trailer vi har skal
kun bruges til Ejlers arbejde. Den 3. trailer skal til rep. (Kenneth)
7. Fodboldnet: Disse er blevet indkøbt og sat på. Vi har besluttet, ikke at sætte målene fast med
jordspyd af hensyn til græsklipningen. Vor indkøber af net har fået besked.
8. En beboer har gjort indsigelse mod, at vi vil genetablere en basketball bane, hvis stativerne
stadig kan anvendes. Bestyrelsen mener at vi skal gøre forsøget og se hvordan det går. Vi
kan evt. flytte stativerne rundt på de 5 forskellige baner, der findes.
9. Afregning af genetableret hegn: Kenneth skal have fakturabeløbet på indkøb, så afregning
kan foretages til skade forvolderen.
10. Brandregulativet: Da der er flere, der udvider deres skure, ikke bare i længden men også i
bredden, har vi undersøgt, hvad brandregulativet siger. Det siger, at der min. skal være 2,5
m fra et skur til beboelses husets væg. Kenneth/Lonnie tager kontakt til de personer, hvor
dette kan komme på tale.
11. En beboer har gjort indsigelse mod vor opkrævning af kontingent/TV internet, idet vi ikke
specificerer, hvad der er kontingent og hvad der går til TV/internet. Bestyrelsen mener ikke,

der er grund til at ændre dette. Desuden står der på hjemmesiden, hvor meget kontingentet er
og hvor stort beløb der går til TV/ internet. Ole informere beboer.
12. Sankt Hans: Kenneth bekræfter, at alt er på plads. Musikken har lovet at kunne spille
midsommer visen. Kenneth beder Ejler stable bål op.
13. Rod og affald: Når beboere sætter deres affaldsposen ud på stien mandag aften, må man
påregne, at det nye selskab der afhenter, ikke kommer før en tirsdag eftermiddag. Derved er
der mulighed for, at poserne bliver flået i stykker så affaldet bliver spredt ud på stien.
Bestyrelsen fastslår, at det er den enkelte beboers ansvar, at få ryddet op. (Det er der
desværre nogen som ikke mener de skal) Ligeledes er der nogen som har træ affald
liggende, samt andet der står uden for deres egen grund og det skal det ikke. Vi beder atter
om at få det fjernet ellers må vi tage aktion på anden måde.
14. Diverse
Kenneth følger op på Ejlers have.
Brev fra Nordea vedr. garanti i forbindelse med lån til fliselægning. Lonnie undersøger sagen.
Bør kontakte Mollerup for at høre nærmere.
Karina/Kenneth er i gang med tilbud på parkarbejdet. Vi er enige om at afholde ekstr. GF i
november. Ole skaffer regnskaber til Karina.
Kenneth undersøger hvilke krav, der er til eftersyn af legepladserne. Kenneth har fået indkøbt
nyt holdegreb til karrusel, alle holdegreb bliver eftermonteret.
Akacie træ tæt ved hangar er dødt. Honsleth spørger Morten, om han kan fælde det.

Næste møde:
Afholdes d. 20.8.2015 hos Ole kl. 18.30

