Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 24.4. 2014
Mødt:

Brian, Laila, Hornsleth, Jeanette og Ole

Afbud fra:

Lonnie

Referent:

Ole

Plan for SMA 38:
EH kontakter RL, derefter skal vi have et møde OF/EH gennemgang af kontrakt
EH og BK kontakter maskinstation/anlægsgartner om tilbud.
BK har fået tilbud på hæk m.m., og vi skal gå i gang.
Legepladser:
EH har anskaffet laurbær buske, Ejler har plantet dem ved legepladserne.
Lysmast:
Skadevolderen FH har overtaget tilbud fra vor elektriker og skal betale omkostninger direkte til ham
for at genetablere el-kabler. EH har ordnet papirarbejdet.
Forsikringer:
Søren Kragh har på nuværende tidspunkt ikke haft tid til at undersøge alternative til dem vi har i
dag, BK holder fast i SK.
Banklån:
En beboer har bedt om et mere præcist svar på hvad vort ”valuta lån” dækker. JD skal fremkomme
med svar. JD tager kontakt til banken for at høre om det kan svare sig at tage lån i SMA 38 for at
betale ”valuta lånet” ned med.
Printer:
Den printer EH har, er gået i stykker, og ny kan anskaffes.
Udvalg til forhindring af indbrud:
EH sender møde ref på mail til bestyrelsen og indkøber det aftalte.
Fastelavn afregning:
Vi mangler afregning fra ballonmanden. JD kontakter Anja for dette.
Kvartals regnskab:
JD har rundsendt 1. kvartals regnskab og det er som det bør være. En beboer er stadig ikke tilfreds
med vort årsregnskab, JD skal se på dette.
Det ser ud til at Ejler ikke har betalt for TV. Det skal han snarrest.

April nyhedsbrev:
Nyhedsbrev er delt rundt medio april med rettelser til årsregnskabet, ref. Fra GF samt kommentarer
til Parkposten.
Vaskepladser:
Vi skal sørge for at der bliver brugt det vand som HTK ønsker, derfor har vi i nyhedsbrev opfordret
beboerne til at vaske biler etc. Ejler skal hvert kvartal aflæse forbruget. EH kontrollerer at det bliver
gjort.
Tagplader:
Der er blevet etableret aflåst rum til tagpladerne. Der er beboere der har problemer med længden af
vore plader?
Sankt Hans festen:
BK har indhentet tilladelse hos politiet for afholdelse af SHfesten.
Ulovlig parkering/indbrud:
Vi har fået oplyst at Politiet vil køre flere runder i runeparken og holde øje med ulovligheder.
Asfalt:
BK har fået indhentet tilbud på asfalt arbejdet (rep. Af revner og huller), vi skal også huske små
opkørelser ved vejene til stierne.
Halvtage:
En beboer der ønsker at etablerer halvtag i havesiden, har fået besked på at hvis han følger retnings
anvisningen for udestue kan han gøre dette.
Der foreligger ingen godkendelser på halvtage til havesiden fra HTK.
Næste møde er d. 10.6 2014 hos Lonnie

