Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 1. august. 2013
Mødt:

Brian, Hornsleth, Lonnie, Karina og Ole

Afbud fra:

Ejler

Referent:

Ole

Beretning generelt
a.
Kontrakt SEAS-NVE. Bestyrelsen besluttede at underskrive kontrakten når de sidste
sager er på plads: 10 dages betalingsbetingelser ændret til 20 dage samt at foreningens
kontakt person bliver påført. Karina informerer Otto Schnoor om at opkræve
kontingentforhøjelsen fra 1. oktober 2013, så vi kan være klar til at betale SEAS-NVE
når forbedringerne er indført og virker. Hornsleth og Brian underskriver kontrakten
når den er klar.
b.
Terrassetag på SIA, Vi har hørt at der har været et møde mellem HTK og beboer fra
Runeparken vedr. opførte terrasse tag. Da HTK har holdt os orienteret om sagsforløbet
indtil da, rykker Ole HTK for en konklusion.
c.
Nyhedsbrev, vi skal i gang med næste nyhedsbrev da vi skal orienterer beboerne om at
vi påbegynder opkrævningen af ekstra kontingent 99,00 kr. pr. husstand pr. måned til
dækning af ny renoveret fibernet som menes klar i løbet af okt.2013
d.
Bestyrelsen besluttede at besigtige Runeparken samlet d.13.8 for at vurderer hvilke
beboer der skal have et brev om at ændre deres tiltag der er i modstrid med
bebyggelsens regler.
e.
Bestyrelsen syntes at Parkpostens indslag Sankt Hansaftens dag var et godt initiativ
som sagtens kunne have været et oplæg til selve aftenen.
f.
Legeplads udvalg. 4 gode beboere har meldt sig til Lonnie, de vil gerne deltage i et
legeplads udvalg: Mette SMA 65, Jeanette ?, Rasmus SIA 69, Ditte SIA 78. Lonnie
finder frem til et selskab der kan påtage sig at gennemgå legepladserne for fejl, dette
skal sættes i gang hurtigst muligt. Legepladsen nærmest kirkegården er færdigmalet af
Jørn Boelsmand samt Leila Post. En stor tak til dem.
g.
Fliser til P-pladser, Brian har spurgt om tilbud pr. kvm udenfor og under carporttage,
vi forventer at have dette tilbud klart d. 13. august.
h.
Containerne ved pladsen bliver brugt forkert. De er kun til pap og papir, men der er
flok der smider køkkenaffald i dem. Hvis det ikke bliver bedre, vil vi afskaffe dem.
Der bliver stadig læsset affald af på vor gamle containerplads ( HTKs grund) på trods
af der tydeligt er opsat et skilt der forbyder det.
i.
Ole foreslår at vi kommer i gang med indsamling af e-mail adresser fra beboerne, så
nyhedsbreve kan blive rundsendt hurtigt.
Beretning til Ejler:
a.
Ejler/Hornsleth har stadig opgaven at få vandhanerne gjort lovlige og anvendelige.
b.
Ole skal sørge for ny postkasse til nr. 38
c.
Hornsleth beder Ejler at få plantet buske ved højspændingshuset på SOA

d.

Hornsleth sørger for at der kommer ny radio i traktor. Hornsleth taler med
Boelsmand om at monterer nye måtter i den, når han overtager i Ejlers ferie

Nyt fra kassereren:
a.

Karina meddelte at budgettet bliver fulgt, der ingenting at bemærke.

Andet:
a. Næste bestyrelses møde afholdes i august d. 13.8. hos Karina.

