Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 9.4. 2015
Mødt:

Kenneth, Hornsleth, Lonnie, Jeanette og Ole

Afbud fra:

Laila, (Brian)

Referent:

Ole

1. Bestyrelsen
Konsoliderede sig som følger: Formand Kenneth Loland, Næstformand Lonnie Lindquist, Kasserer
Laila Post, Sekretær Ole Friis, Bestyrelses medlem Erik Hornsleth.

2. Forsikringer
Kenneth overtager den overordnede kommunikation til Ejler og Brians opgaver med forsikringer.

3. Fibia
På GF blev der rejst spørgsmålet om at en ny kontrakt skulle reducere udgifterne med
anlægsudgifter for at renovere nettet. Bestyrelsen har ikke den opfattelse. De 109 kr der betales hver
mdr er for en tvungen grundpakke, som bliver fratrukket regningen fra Fibia, når man bruger
tjenesten. Hornsleth har bedt Fibia om at komme med et udspil til ny kontrakt.

4. Vejledende afstemning fra GF
Bestyrelsen arbejder videre ud fra den vejledende afstemning fra GF: Dvs at ingen ønskede en
maskinstation, de fleste, at det blev en ny inspektør og en del der ikke tog stilling ud fra det
tilsendte materiale. Altså overvejende stemning for ny inspektør.
Kenneth sætter sig ind i lejeloven og funktionær loven, så vi kan afvikle fratrædelse og udflytning
af SMA 38 på korrekt og rimelig måde.
Kenneth fik Ejlers jobbeskrivelse og kontrakt.
Ole overdrager tilbuddene fra maskin/gartnere til Kenneth.
Ejler opgaver: vandmålere frigøres for græs. Støtte pæl for træ på SBA er brækket.
Ejlers ferieuge kan overføres til næste år.
Vi tager hele denne sag om fratrædelse og ny mand op inden 1. nov. 15

5. Tagplader og trailer bestilling
Det blev besluttet at skrive på hjemmesiden at bestillinger af tagplader og lån af trailere etc skal
gøres mindst 8 dage før afhentning. Ole får indført dette på hjemmesiden, samtidig med at Lonnie
overtager trailere udlån fra Brian.

6. Trailerservice/ køb af ny
Kenneth undersøger omkostninger ved at rep. den gamle store trailer mod indkøb af ny. Vi skal nok
indkøbe ny. Kenneth bringer lille trailer til service.

7. Grundejerforeningens 50 års jub.
Brian har bragt dette op ved sidste møde. Vi har nu undersøgt, hvornår man har afholdt 40 års jub.
Så det er ikke før end sommeren 2018.

8. Kloak regnskab
Beboerne i SOA 90/ 92 har overbevist os om, at den forstoppelse de har fået fjernet sad på fælles
ledningen. Hornsleth beder om regningerne og foreningen refunderer dem beløbet.

For ikke at stå i den samme situation for tit, vil vi prøve at lave en aftale med Taastrup Kloakservice
om, at vi får en rabat ved, at beboerne altid skal kontakte dem og at TKS fra start beskriver hvor
proppen befinder sig, så alle er klar over hvem der skal betale. Lonnie tager sig af kontakt til TKS.
Hvis dette går i orden skal det ind på hjemmesiden og ud på et nyhedsbrev.

9. Sankt Hans
Kenneth er tovholder for Sankt Hans over for Spejderne. Tine Køster har ikke endnu kunne træffes.
Foreningen yder et tilskud på 8000,00 kr. Der behøver ikke være et orkester på 6 mand.
Hornsleth fortæller Fibia at vi synes det er en dårlig ide at opstille info bod Sankt Hans aften, de må
finde på anden måde at informere om wifi til TV på.

10. Legepladser
Lonnie skal finde frem til hvor et nyt holdegreb kan indkøbes fra, ved at se hvem, der har fremstillet
karrusellen.

11. El-udgifter:
Kommunen har ikke let ved at finde frem til ensartede regler for de forskellige grundejerforeninger,
men vi betaler al strøm selv for sti og vejbelysning, derfor skal vi følge op på kommunens
afgørelse. Hornsleth kontakter Tom Søderham.

12. Ferie
Af hensyn til evt. indbrud oplyser bestyrelsen ikke om ferie. Medlemmer må derfor kontakte et
andet bestyrelsesmedlem hvis man ikke får kontakt med den første man har ringet til.
Kenneths tlf.nr. på hjemmesiden er udelukkende en forenings tlf.

13. Telefon tid
Visse beboere kan ikke forstå, at bestyrelsen er frivillig arbejdskraft og at man ikke altid kan stå til
rådighed fysisk eller pr. telefon. Derfor Kenneths forenings tlf. nr. og at vi ud for Lonnie på
hjemmesiden indføjer, at træffetid er bedst mellem 9 til 16 på hverdage.

14. Diverse
Kenneth spurgte om pergola på havesiden på SIA er godkendt af kommunen, det er den.
Jeanette indkøber stemmesedler til næste år GF.
Danske Bank har flyttet erhvervskunder til Glostrup afd. og der hører vi nu til.
Jeanette og Laila sørger for, at Kenneth skal være den, der godkender betalinger på nettet i stedet
for Brian.
Kenneth kontakter Marius Petersen for at få stor container til d. 13. april.

Næste møde:
Afholdes d. 19.05.2015 kl. 18.30 hos Kenneth

