Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 26. feb. 2013
Mødt:

Brian, Hornsleth, Lonnie, Karina og Ole

Afbud fra:
Referent:

Ole

Beretning fra formanden:
a. Formandens beretning på General Forsamlingen d. 18. marts skal indeholde: asfaltarbejdet,
nedbringelse af valuta lån, fastelavn og Sankt. Hans fester, Anjas arbejde med S.H.,
parkeringer, manglende vedligeholdelse, tilbygninger, m.m. samt snerydning.
b. Parkposten har spurgt om bestyrelsens holdning til halvtage der er opført, bestyrelsen
afventer HTK teknisk Forvaltnings reaktion.
c. Øvrige planer for GF: Hornsleth forelægger året der gik for det grønne område. Emner
herfor blev uddelt og kommentarer udbedes. Otto Schnoor regnskabet/budget. Hornsleth har
bedt M. Panduro være til stede fra Asea. IT udvalget ved Kim forelægger deres forslag om
fibernettet. Brian Post indretter mikrofon og optagelse af GF.
d. Bestyrelsen mødes d. 18. kl. 17.30 og Rolf kommer ca. kl. 18.00
Beretning til og fra Ejler:
a. Ejler Holder ferie fra
. Jørn Boelsmand tager over i perioden.
b. Hornsleth bestiller gartner til at træer snarrest.
c. Traktor fejekost agragat er blevet rep. for 10.000,00 kr.
d. Der er påsat ild til 3 af vore pap kontaniere. Hornsleth bestiller 3 nye. Lonnie har anmeldt
branden til politiet der bad om vort SE nr. som er: 20857412. Alle foreninger har et sådant
nr. selv om man ikke er MOMS registreret. Brian undersøger hvad forsikring af containere
koster.
Nyt fra kassereren:
a. Karina skal sørge for at Brian bliver klargjort til af PC hurtigt.
b. Otto har efter mødet fremsendt regnskabet som det ser ud for de første par måneder.
Andet:
a. Henning Nielsen har fået en henvendelse fra en beboer der ønsker at få en busrute til at køre
ned af Husmandsvej. Vedkommende har allerede modtaget et negativt svar fra HTK,
Henning spørger om det er noget bestyrelsen vil følge op. Vi besluttede ikke at bruge tid på
det, da kommunen allerede har sagt nej.
b. Næste bestyrelses møde afholdes i april d. 9.4. hos Ejler.

