Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 15. jan. 2013
Mødt:

Brian, Hornsleth, Lonnie, Karina og Ole

Afbud fra:

Ejler

Referent:

Ole

Beretning fra formanden:
a. Brian har ikke modtaget den sidste e-mail fra Ole. Ole tilføjer adressen omgående.
b. Da vi har visse beboere, der omforandrer huse/porte etc. skal Brian gennemgå
deklarationerne herfor, for at vi kan tage stilling til en eventuelt aktion.
c. Tilrettelæggelse af generalforsamling: Vi fik forelagt regnskabet, og der var forskellige
spørgsmål til dette som Karina vil undersøge. Hornsleth har aftalt med Rolf, at han stiller op
som dirigent. Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen. Idet vi kun har små
sager, såsom at få malet en legeplads, skifte vandlåse ved de gamle bilvaskepladser, så vi
kan få gennemstrømning af vand, etc. Men der er to muligheder for forslag fra beboerne: 1.
ITudvalget fremkommer med forslag om ændring af abonnement til ASEA. 2. En der
kommer med forslag om etablering af solceller på tagene. Vi afventer deres forslag.
Kommer disse skal vi have et formøde med Rolf inden GF påbegynder.
Alle, der er på valg, er villige til genvalg bortset fra Kurt Gravesen der ønsker at bytte med
suppleanten Michael Thornberg.
Arbejdefordeling: Lonnie og Karina modtager og krydser beboerne af og udleverer
stemmesedler. Brian aflægger rapport om de generelle ting herunder snerydning og
forsikring. Hornsleth tager sig af det grønne område (Ejler). Hornsleth bestiller kaffe, kage,
øl og vand, når vi har set indholdet af indkomne forslag. Karina sørger for at regnskabet
bliver godkendt af Kurt Gravesen og underskrevet af bestyrelsen, inden det sendes til
trykning. Otto Schnoor forlægger regnskabet og budget for 2013. Ole foretager alt
papirarbejdet sørger for trykning af materialet. Karina og Lonnie sørger for distributionen
senest i weekenden 23/24 feb.
Beretning til og fra Ejler:
a. Ejler fik ikke holdt sin fri weekend i dec. Hornsleth aftaler med Ejler om han skal have to i
jan. eller feb..
Nyt fra kassereren:
a. Regnskabet er blevet behandlet under formandens afsnit.
Andet:
a. Ole ønsker at få Bestyrelsens PC opdateret med netkort mm og få indstaleret router, så han
kan arbejdet separat med denne. Dette blev godkendt
b. Fastelavnsfesten kører på skinner. Anja har forberedt det hele, og Lonnie og Karina har
hjulpet med indbydelser til festen d. 10 feb. 2013

c. Næste bestyrelses møde bliver d. 19.02.2013 hos Brian.
d. Bestyrelsesmøde efter GF skal afholdes hos Ejler.

