Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 8.6. 2017
Mødt:

Karina, Lonnie, Ole, Lis, Henrik, Michael, Thomas og
Orhan.
Delvis Jim Hansen EDB konsulent

Afbud fra:
Referent:

Ole

Vi havde bedt Lis Hansen om at anskaffe sig et eksternt hard disk til at arkiverer alt Runeparkens
materiale på. Lis Hansen har en søn Jim Hansen der er EDB specialist og han havde foreslået at
gribe det an på en anden måde. Derfor var han indbudt til at redegøre for sine tanker.
Han pointerede overfor os at det var uhyre vigtigt at en forenings regnskab og korrespondance mm
blot lå arkiveret på en disk hvor det er nemt få det ødelagt af en virus.
Derfor foreslår han at vi anskaffer os et abonnement til Drop box eller lignende (årlige
omkostninger ca. 740 kr.)
I et sådanne abonnement vil der automatisk blive taget back up og datene er meget mere beskyttet.
Samtidig kan man give de forskellige bestyrelses medlemmer adgang i forskelligt omfang.
Jim Hansen opfordrede os til at beskrive hvad vores behov er. Det vil også kræves udarbejdelse af
arbejds procedure etc.
Dette skal vi lige tænke igennem og evt. tage et møde med vor hjemmeside/mail udbyder Simple
Solution for at høre hvad de kan tilbyde.
1. Bank fuldmagter
Det bliver mere og mere kompliceret at have med Danske Bank at gøre. Vi var af den mening at vi
nu havde en rådgiver i Glostrup afdelingen, men fordi vi er en stor forening skal vi nu helt ind til
hovedafdelingen i Holmens Kanal uden en fast rådgiver.
Vi besluttede derfor at undersøge bankerne på Taastrup Hovedgade hvad de kan tilbyde og så evt.
skifte bank når flise lånet er betalt ud om et års tid.
Lis er nu i stand til betale regninger og lønninger og har desuden fået et betalingskort. Lonnie er
endnu ikke blevet godkendt men det bliver hun snart så også hun kan opererer banken.
Vi har indført at ingen regninger bliver betalt uden at der står på faktura hvem der har bestilt
opgaven. Desuden skal vedkommende attesteret fakturaen inden betaling.
Ole skal derfor fremsende de regninger der kommer på mail til bestilleren og ikke til Lis.
Bestilleren skal derefter sørge for at Lis får den underskrevne faktura hurtigst muligt.
2. Erstatning for JD
Lis har ønsket at overtage alle Jeanettes opgaver. Hun har tidligere haft opgaver af samme slags.Lis
siger til hvis det bliver for meget.
3. Orhan sager.
Regnvandstønde indkøbes Karina/Michael

Karina tager kontakt Boschum (tidligere OG) for at gennemgå de reparationer vi har haft på de
maskiner vi kun har haft et års tid og samtidig bede om priser på bioklip og om der er en fornuftig
mulighed i at skifte den røde traktor til en der er lidt større idet Orhan anvender den meget.
To af de nyindkøbte syrenbuske er ikke slået ud Orhan beder om erstatning hos leverandør.
Lonnie kom med opfordring fra beboere om at få ordnet buske træ området i hjørnerne på de store
plæner
Orhan foreslog at vi indkøbte et antal vandingsposer til nyplantede træer det vil give en pæn
arbejdstids besparelse (Karina).
Telmore. Da vi ikke har haft et betalings kort er Orhans telefon ikke blevet betalt. Lis beder om
udsættelse og betaler så snart hun kan
4. Trailer parkering
Vi har modtaget afslag fra HTK om at benytte ”grenpladsen” til trailer parkering. Dette er meddelt
Breide Esbersen. I stedet har vi besluttet at stille det areal der er ved SBA 22 til venstre for
indkørslen og ud til hæk til rådighed for trailer parkering. Græsset er til dels armeret med et plastik
net. Der skal ryddes nogle få buske og pap containerne skal stilles på modsatte side.Her er det
tanken at parkerer foreningens to udlånstrailere.
Ole meddeler Breide dette.
5. Skraldestativer
Vi har nu gennem et stykke tid set at fugle og andre dyr kradser hul i de affaldsposer, der bliver
stillet uden for portene tirsdag morgen og spreder skrald. Da vi samtidig opfordre beboerne til at
låse porten ind til gården grundet tyveri, så har vi besluttet at man kan stille skralde stativet uden for
porten men det skal være malet sort og der skal være fliser under, så der ikke skal slås græs under
stativet. ( de gamle trådhegn må ikke stilles ud. Skal i nyheds brev. Ole

6. Legeplads eftersyn.
Michael har undersøgt gennem Arbejdstilsynet at vi ikke er underlagt lovgivning om tvunget
eftersyn af vore legepladser. Det fratager os dog ikke for at vi har ansvaret for dem. Lonnie
undersøger hvad vor forsikring dækker i tilfælde af skader.
7. Opmærkning af P båse
Vi skal have fundet ud af hvilken slags spyd vi skal bruge og hvor mange. Ole oplyste tlf. nr. til en
der lægger fliser, så man kan høre ham om det er en opgave, han kan tage sig af og om han har
erfaringer hermed.
8. Festudvalg 50 års jubilæum.
Invitation er endnu ikke trykt, Ole følger op for Henrik. Dead line skal skydes så folk har tid til at
svare.
9. Legeplads udvalg.
Det bliver for dyrt med en hel ny legeplads. Michael kontakter tømre for at få tilbud på hvad det vil
koste at sætte rød legeplads i stand.

10. Maling af huse og havemøbler
Michael sørger malerhjælpere på facebook. Karina sørger Radius om lov til at male transformer
hus.
11. Reparation af veje
Lonnie kontakter asfalt firma og går området igennem med dette og får en pris på reparation af
vejene.

9. Kloaknet
Thomas 3. tilbud på spuling og filme kloaknettet var en del dyre end Kloagger. Karina kontakter
Kloagger og afgiver ordre til dem. Beboerne skal informeres om at de for ekstra 1500 kr. + moms
kan få spulet og filmet kloak røret fra hovedkloakken og ind under de enkelte huse. (Ole
nyhedsbrev)
11. Kontor tid
Næste kontor tid er d. 14. juni, hvor bokse fra Fibia kan afleveres. Vagten tager Lonnie og Karina.

Diverse:
Karina indkøber ny vimpel der skal afpasses til højden af flagstangen. Thomas måler
flagstangs højde.
Emner til nyhedsbrev:
Maling af carporte/ plankeværker
Skraldestativer der kan stilles udenfor.
Trailer plads kontakt Breide E.
Kontor tid /hjemmeside
Jubilæumsfest
En beboer har forespurgt om han kunne få lov til at opstille en beboelsesvogn på Ppladsen da han ikke er blevet indflytnings klar med sit hus. Vi besluttede at sige nej
Ole giver besked.
Vi kan ikke finde nøglen til Teknikhuset. Kenneth må have forlagt den. Fibia må give
os en ny.
Thomas skal udarbejde skema med al det materiale vi har hver især gennem
foreningen. Samt materiale om indkrævning af skyldige beløb.

Bemærk næste møde er d. 10.8. 17. kl. 17.30.

