Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 4. juni. 2013
Mødt:

Brian, Hornsleth, Lonnie, Ejler og Ole

Afbud fra:

Karina

Referent:

Ole

Beretning generelt
a. Vi har konkluderet at vi er 308 husstande i Runeparken + præsteboligen. 302 betaler
grundejerforenings kontingent. Hornsleth spørger præsten om han får sit Internet forbindelse
gennem os. Dette af hensyn til det ekstra kontingent på 99,00 kr. pr. måned.
b. Hornsleth spurgte om præsteboligen får indkaldelse til GF og svaret er ja, men har ingen
stemmeret.
c. Hornsleth er i hyppigt kontakt SEAS-NVE for at få tidsplan og kontrakt. De har svært ved at
håndterer alt det nye men det skal nok komme, sidste tidsplan er at vi får opgraderingen
færdiggjort i løbet af efteråret. Otto Schnoor har fået denne besked så han ikke går i gang
med at opkræve ekstra kontingent før end 4. kvartal.
d. Da vi ikke har været i stand til at få nogen til at tage sig af Sankt Hans festen, besluttede vi
at udsende et nyhedsbrev med dette punkt + nye vandhaner, kontingentforhøjelse, legeplads
udvalg, carporte. OF skriver nyhedsbrevet og får input fra Hornsleth om SEAS. Brian
trykker op og Lonnie omdeler i weekenden d. 14/15 juni.
Beretning til og fra Ejler:
a. Q8 kortet leveres af Ejler til Lonnie, hun undersøger hvorfor kortet er spærret.
b. Hegnet ved Grennesminde lader vi stå, når noget falder fra hinanden fjerner Ejler det. Ejler
planter nogle buske (gerne laurbær) til at fylde de tomme huller ud. Hegnet indtil kirken
repareres med kraftigt ståltråd som Hornsleth indkøber.
c. Kirsten Petersens forslag om større buskbeplantning ved legepladser sætter vi i bero indtil
vi får hørt beboerne på generalforsamlingen om de syndes det er en god eller dårlig ide
(ikke overskue hvor børnene er).
d. Ole foreslår at planter rundt om højspændings huset på plænen ved SOA, Horsleth
undersøger om dette er i orden hos SEAS.
e. Legepladsen ved kirkegården mangler en bolt. Hornsleth og Ejler tager sig af dette.
Hornsleth beder Jørn om at gå i gang med at male træværket samme sted.
f. Ole mener at vi skal til at repare kørefliserne på parkerings pladserne. Brian undersøger
prisniveau, så vi kan budgetterer med det i det nye år.
g. Hornsleth ser på radioen i traktoren. Det kan nok ikke betale sig at reparer den. Vi tager
stilling når vi har hørt Hornsleths mening.
h. Ole spurgte Ejler om vi kunne installerer PC hos ham. Det sagde han pænt nej tak til. Når
ny mand antages skal det være et must, da det vil lette informationsarbejdet. (Ejler påregner
at holde op ca. 1.4.2016
i. Ejler vil bringe ting til storskrald fra SMA 38 d. 18.6.2013
j. Ejler har skåret de nye vandhaner til og monteret dem på vandposterne

k. Ole indkøber ny postkasse til SMA 38
l. Ejler mener der er foretaget et forkert fradrag på hans lønseddel for april. Ejler ringer selv
til Otto Schnoor så de kan klare sagen.
m. Ejler har bestilt 4 m3 sand til legepladserne

Nyt fra kassereren:
a. Da Karina var fraværende havde vi fået et regnskab fra OS. Vi skal se lidt mere grundigt på
dette ved næste møde
Andet:
a. Næste bestyrelses møde afholdes i august d. 13.8. hos Karina.

