Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 3.2. 2015
Mødt:

Brian, Laila, Hornsleth, Lonnie, Jeanette og Ole

Afbud fra:
Referent:

Ole

Vedr. Generalforsamlingen:
Vi gennemgik regnskabet og besluttede at fjerne snerydning 0 kr.. Brian tager en snak med JP. Han
får Lis Hansens underskrift og leverer det retur til Jeanette der scanner det ind og sender til Ole
inden d. 8.
Jeanette kontakter K.J. Ejendoms service om tilbud på vor park & veje. Det er modtaget.
Der er nogen forskel på de tre tilbud og vi må senere undersøge om de er givet ud fra de samme
præmisser.
Til brug for vort oplæg til vejledende af stemning vil vi opgive tallet ca. 200.000,00 kr. billigere end
hvis man har en ny Ejler.
Der ikke flere kommentarer til bestyrelsens beretning der deles ud med regnskabet. Hornsleth
besvare spørgsmål om det grønne område og Brian det andet.
Ole vil tage sig af Helge Lauritsens ændrings forslag.
Brian Post tager sig af lydoptagelse.
Laila og Lonnie krydser beboerne af og giver stemmesedler (Lonnie sørger for stemmesedler)
Hornsleth bestiller kaffe kage, øl og vand som sidst.
Ole skal have alt materialet til tyk mandag d. 9.2 og have det afhentet torsdag d.12.2. Lonnie tager
sig af uddelingen fra d. 12 til d. 15.

Fastelavn
Anja har sendt indbydelser ud og hun får hjælp af andre end bestyrelsen til arrangementet.

Sankt Hans fest:
Tine Køster fra Det Danske Spejderkorps (JACALA) er blevet kontaktet af Brian og spejderne vil
gerne igen stå for arrangementet på samme betingelser som sidste år. Vi yder 8000,00 kr. i støtte.

Hjemmeside
Vi er generelt godt tilfreds med hjemmesiden, men vi opdager en gang imellem at der er noget der
kan blive lidt bedre. Ole sørger for at det bliver lettere at finde frem til affaldsdagene.

Legepladser
Jeanette finder adressen på reparatøren af legepladserne, adressen gives til Lonnie, så der kan
bestilles et nyt holdehorn. (Arne Pedersen A/S).

Kloakanlæg
De sager om hvem der skal betale for kloakrensning er bragt på plads ved Brian.

Forsikringer
Brian skal hos Hornslet få det materiale han mangler på teknikhuset. Han beder Søren tiltage på
vort b.møde d. 2.3.15 så vi kan få rede på forsikringerne.

BKs Software
Brian løser dette selv.

Indkøb af materialer
Hornsleth indkøber elpære der kan holde i 2 1/2 år dermed lidt dyrere 66,00 kr. pr stk.

Diverse
Ole har fra et tidligere kommunalbestyrelses medlem hørt at Borgmesteren skulle have udtalt at
Grundejerforeninger ikke skal betale for vejbelysning. Hornsleth har haft kontakt til Teknisk
forvaltning, det kendte de ikke noget til. Oles kontakt har lovet at undersøge sagen (vi bruger for ca.
100.000,00 kr. årligt).

Næste møde
Afholdes d. 2.3.2015 hos Brian kl. 18.30

