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RUNEPARKEN
GRUNDEJERFORENING

Taastrup d. 1. maj 2006.

Referat fra generalforsamling
Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Sal A, mandag d. 27. marts 2006 kl. 19.30 blev der afholdt
generalforsamling med følgende

Dagsorden:
A. Valg af dirigent
B. Beretning fra bestyrelsen
C. Godkendelse af regnskab
D. Forslag fra bestyrelsen
Oprette en IT-forening
E. Fastsættelse af medlemskontingent

F. Valg af kasserer
G. Valg af bestyrelsesmedlem
H. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
I. Valg af revisor og revisorsuppleant
J. Eventuelt

Velkomst

Stefan Kristensen, formand, bød velkommen til Runeparkens beboere.

Punkt A

Stefan Kristensen foreslog advokat Rolf Ledertoug, der blev valgt ved
akklamation. Dirigenten konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Valg af dirigent
Punkt B
Beretning.

Stefan Kristensen fortalte, at bestyrelsen har et fint samarbejde med
legepladsudvalget. Der er kommet en ny rutschebane, der skal sættes op på den
lille legeplads mellem SIA og SMA.
Vores inspektør Ejler gør et stort stykke arbejde og holder Runeparken flot.
Bestyrelsen har sammen med Ejler besluttet at lede efter en efterlønner, der kan
hjælpe Ejler.
Skraldemændene er glade for den nye ordning.
Vognparken er blevet større, hvorfor der kan være pladsmanglen på p-pladserne.
Der opfordres derfor til, at man parkerer så tæt som muligt. Det understreges, at
parkering på alléerne er forbudt.
Etableringen af lyslederkabler gik smertefrit, men der har været en del problemer
under opstarten. Der var ikke problemer med netværket, men derimod en switch.
Bestyrelsen har valgt at skrive til Dansk Bredbånd på beboernes vegne og har bedt
om en kompensation for problemerne. Dansk Bredbånd har valgt ikke at opkræve
internetabonnement på majregningen.
Bemærkninger til beretningen:
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Hornslet, SIA 91, vil gerne have, at ”hundetoiletkurvene” tømmes når Ejler er på
ferie. Vil endvidere gøre opmærksom på, at brevet fra Dansk Bredbånd d.
23.03.06 med en frist for valg af tv-pakke er for kort.
SIA 102, har ikke modtaget omtalte brev fra Dansk Bredbånd. Hvordan vil
bestyrelsen checke, at alle beboere har modtaget brevet?
Stefan Kristensen, formand, svarede, at bestyrelsen ikke kan stå til regnskab for
Dansk Bredbånd og deres breve. Formanden vil tage henvendelse til Dansk
Bredbånd og få dem til at sende nyt brev ud med ny dato.
Beretningen blev herefter godkendt.
Punkt C
Godkendelse af
regnskab.

Stefan Kristensen meddeler, at Holger Clemmensen beklager, at han grundet
arbejde ikke kan være til stede.
Indtægter: Reklameindtægter for Parkposten er steget.
Udgifter: Udgifter til maskinparken har været større end beregnet, da der har været
behov for at købe en ny løvsuger og en lille græsklipper. Endvidere har der været
sammenfaldne brønde samt der er fældet og plantet nye træer.
Administrationskontoen er også større end beregnet, da der har været en del møder
med Dansk Bredbånd. Bestyrelsen har valgt at tegne en
bestyrelsesansvarsforsikring.
Regnskabet godkendt.

Punkt D
Forslag fra
bestyrelsen

Forslag om oprettelse af en IT-forening.
Stefan Kristensen, formand, fortalte, at der ikke var nogen i den nuværende
bestyrelse, der havde interesse i at følge udbydermarkedet. Det ville være en
fordel, hvis der var beboere med forstand på og interesse i markedet, der fulgte
med.
Kommentarer.
Hornslet, SIA 91, synes, det er et godt forslag, men vil dog godt vente et års tid
med at nedsætte et udvalg.
Henrik Johansen, SMA 96, kunne først ikke helt forstå meningen med forslaget.
Foreslår et udvalg ligesom legepladsudvalget.
Hasan Razvi, SIA 58, siger, at han var med i IT-udvalget. Der vil altid være
indkøringsproblemer – og Dansk Bredbånd er stadig billigst. Vil gerne fortsætte i
et udvalg.
Stefan Kristensen, formand, siger, at han havde håbet, at udvalget ville fortsætte.
Håber vi inden vi går i aften kan have et udvalg.
Hanne Olsen, SMA 61, synes det er en dårlig idé at tage antenneforeningen ud af
vedtægterne. Det kunne være en god idé med et udvalg.
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Bjarne Petersen, SIA 51, advarer imod at oprette en forening. Enig med Hornslet i
at vente et år, da der er deklarationer, vi skal tage hensyn til. Ser ingen problemer i
at nedsætte et udvalg.
Magnusson, SIA 16, mener det er for tidligt.
Hasan Razvi, SIA 58, støtter ikke idéen om at lave en forening i foreningen. Han
vil foreslå et udvalg.
Stefan Kristensen, formand, siger, at idéen var at nedsætte et udvalg – måske har
bestyrelsen taget munden for fuld.
Hornslet, SIA 91, siger, at vi selvfølgelig skal forkaste forslaget og lade det
eksisterende udvalg fortsætte.
Advokat Rolf Ledertoug henleder opmærksomheden til §10 stk. 8, hvor der står, at
bestyrelsen kan nedsætte et udvalg.
Forslaget forkastet ved håndsoprækning.
Punkt E.
Fastsættelse
af kontingent.

Stefan Kristensen, formand, gennemgik budgettet.

Punkt F.
Valg af
kasserer.

Holger Clemmensen genopstiller ikke, og der skal derfor findes en ny kasserer
Der var ingen, der ønskede at stille op.

Forslaget vedtaget ved håndsoprækning

Forslag fra bestyrelsen.
Vi outsourcer opgaven. I stedet får vi et menigt bestyrelsesmedlem, som vi kalder
kasserer, og som har kontakten med den eksterne kasserer.
Kommentarer:
Bjarne Petersen, SIA 51, vil foretrække, at vi får en kasserer i bestyrelsen.
Peter , SOA 22, siger, at hvis vi vælger modellen, hvor vi outsourcer opgaven, så
vil han foreslå Hasan Razul til bestyrelsen.
Rolf Ledertoug siger, at vi må erkende, at der ikke er nogen, der vil vælges som
kasserer. Derfor må opgaven outsources. Vil gerne, at Hasan meddeler, om han så
er interesseret.
Hasan Razvi, SIA 58, vil gerne sige tak til Peter for forslaget og vil gerne påtage
sig jobbet.
Forslaget om at outsource opgaven vedtages ved håndsoprækning og Hasan Razul
vælges som bestyrelsesmedlem med kontakt til den eksterne kasserer ved
akklamation.
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Sanne Thrane, sekretær, genvalgt ved akklamation.

Valg af bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen består herudover også af Stefan Kristensen, Bernd Reuss og Linda
Sørensen.
Punkt H.
Valg af
2 suppleanter

Henrik Johansen, SMA 96, valgt som 1. suppleant og Niels Gerts, SIA 96, valgt
som 2. suppleant ved akklamation

Punkt I.
Hilbert Jensen, SIA 44, genvælges som revisor og Kim Carver, SIA 57, genvælges
Valg af revisor
som revisorsuppleant ved akklamation.
og revisorsuppleant.
Punkt J.
Evt.

Annette Carver, SIA 57, har valgt at gå af som uudnævnt formand af
legepladsudvalget. Sanne Thrane vil fremover være kontaktperson og koordinator.
Ulla Møller, SBA 53, er utilfreds med stigningen på tv-pakkerne. Har læst i
avisen, at der kan købes en boks, så man kan få et godt tv-signal.
Stefan Kristensen, formand, takker Annette Carver for det store stykke arbejde,
hun har lagt i legepladsudvalget. Hvis nogen kunne tænke sig at være med i
legepladsudvalget, så kontakt Sanne Thrane. Vi vil også gerne høre fra folk, der er
interesseret i at være med i IT- udvalget.
Kim Hansen, SMA 23, vil gerne have nye hundespande i Runeparken – gerne de
grønne kommunen har.
Stefan Kristensen, formand, vil tømme spandene.
Takker for en god generalforsamling.

Afsluttende.

Rolf Ledertoug, dirigenten, takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttet.
Referent : Sanne Thrane.

Taastrup d.

__________________________
Dirigent Rolf Ledertoug.

