Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 2.3. 2015
Mødt:

Brian, Laila, Hornsleth, Lonnie, Jeanette og Ole
+ Kenneth Loland

Afbud fra:
Referent:

Ole

Forsikringer:
Brian er ikke blevet færdig med forsikringerne, så han arrangerer et møde med Søren Kragh i
uge 10. Vi ønsker at Søren og Brian deltager i vort næste møde d. 9.4.2015.
Når Søren påpeger, at budgetposten forsikringer ikke stemme overens med fakta, så skyldes det, at
forsikringernes budget er opdelt, alt efter hvad de dækker, så total budgettet for forsikringer og
fakta er i orden.

Generalforsamling:
Forslag fra Anne Grete Mensah–Mends, der gik galt.
Anne Grete fremsendte sit forslag pr email d. 29.1.2015. Eftersom Ole ikke mente at teksten var
præcist nok, svarede han dette tilbage pr email samme dag. Det har senere vist sig, at Anne Grete
ikke modtog svaret og derefter gør indsigelse over, at emnet tagplader til skure og pergola’er ikke
er taget med på dagsorden til Generalforsamlingen.
Bestyrelsen vedtog at bringe sagen op for Rolf Ledertoug (Ole) for at høre hans kommentarer.

På Generalforsamlingen:
Bestyrelsen møder kl. 17.00 + Rolf Ledertoug i kulturhusets cafe for at kunne drøfte de sidste sager.
Laila og Lonnie krydser medlemmerne af ved indgangen iflg. trykte medlemsliste.
Brian byder velkommen og foreslår Rolf som dirigent.
Bestyrelsens beretning for året der er gået er delt ud med indkaldelsen.
Spørgsmål om beretningen besvares primært af Brian og Hornsleth.
Laila forelægger det reviderede regnskab.
Forslag om valg af revisor. Helge Lauritsen forelægger sit forslag.
Bestyrelsen vil gerne foreslå en ændring af Helge Lauritsens forslag.
“Formanden videreekspederer regnskabet til den registrerede revisor valgt af bestyrelsen, der har 14
dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.
Regnskabet skal ligge fuldt færdigt og revideret senest d. 15. februar og skal uddeles senest 3 uger
inden generalforsamlingen til medlemmerne.”
Således skal valg af revisor og revisor suppleant udgå og i stedet “ Bestyrelsen skal sørge for at en
registreret revisor ikke bosat i Runeparken reviderer regnskabet”

Tvist om kloak regning:
Det er blevet bragt frem til bestyrelsen, at to naboer har forskellige opfattelser om den fælles kloak.
Bestyrelsen slår fast, at vedtægterne siger, at man er fælles om kloakken og derfor skal man deles
om udgifterne.

Legepladser:
Lonnie skal få Snedkermester Arne Pedersen A/S til snarest at få sat et nyt holdehorn på en
karrusel.

El-udgifter:
Ole har fået en kopi af mail fra HTK, hvori der står, at HTK vil bruge de næste tre uger til at se på
de forskellige regler, der forefindes vedr. udgifter for de forskellige ejerforeninger i kommunen.
Hornsleth tager kontakt til Tom Søderham og følge op på dette. Vi bruger mange penge på el til
vejbelysning i Runeparken.

Hjemmesiden:
Vi skal have gennemgået teksterne på hjemmesiden og have kontrolleret, at det der står er vore
rigtige vedtægter og deklarationer.
Det skal derfor også være teknisk muligt at printe vedtægterne ud separat (Ole)
Der skal ligeledes altid være en printet version af sidste rettede i bestyrelsens varetægt.

Fibia:
Vor kontrakt med Fibia ophører til oktober 2015. Hornsleth tager kontakt til dem og beder dem om
at komme med forslag til en ny aftale.

Diverse:
Hvis Kenneth bliver valgt skal han overtage at være tovholder af Sankt Hans festen og have en del
af kommunikationen med Ejler om bl.a. fratrædelse i 2016 samt reetablering af have og hus.
Fibia vil gerne stille en stand op til Sankt Hans.
En beboer har ved et uheld kørt ind i et af de lave træ rækværk og ødelagt dette. Brian undersøger
dette.

Næste møde:
Afholdes d. 9.4.2015 kl. 18.30 hvor henne?

