Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 18.09. 2013
Mødt:

Brian, Hornsleth, Lonnie, Karina og Ole

Afbud fra:

Ejler ferie

Referent:

Ole

Økonomi
a. Til erstatning for Otto Schnoor (gik bort d. 9. august) har vi fået etableret et samarbejde med
Jeanette Daugaard (Daugaard Gruppen, der er bosiddende i Runeparken). Jeanettes første
opgave er at få Ejlers løn, skat etc. bragt på plads. Dernæst at få indkorporeret de ekstra
99,00 kr. pr. måned i den opkrævning vi foretager pr. 1. jan. 2014, så vi opkræver for 4
måneder dækkende dec. 2013 + 1. kvartal af 2014.
b. Karina tager snarest et møde med Jeanette og afgiver en status rapport til bestyrelsen. Karina
har givet Jeanette grundejernes adresse liste samt en kopi af det seneste regnskab.
Generelt
a. SEAS-NVE kommer i uge 39 med information til alle beboere om plan for udførelsen af
opgraderingen af TV/fibernet forbindelsen samt kanal tilbud etc. Bestyrelsen har i uge 38
uddelt et nyhedsbrev, så beboerne er orienteret.
b. Der er 18 beboere der ikke benytter service ydelser fra SEAS, dem har vi sendt et separat
brev idet vi ønsker at de får de nye bokse instaleret uanset om de ønsker at benytte sig af
dem for fremtiden.
c. Erik Hornslet bliver benyttet som testpilot af SEAS.
d. Lonnie har fået etableret et legeplads udvalg. De skal bl. a. tage stilling til, om der er
reparationer, forbedringer og vedligeholdelse. Lonnie skal holdes orienteret og viderebringe
sagerne til bestyrelsen inden evt. igangsætning.
e. Ole skriver brev, som skal anvendes til de varevogne, der er over 3500 kg, der parkerer på
vore parkeringspladser. Det skal fremgå, at det er forbudt at parkere.
f. Der har været to sagsbehandlere på sagen om pergula med plast tag til havesiden. Det har
medført, at sagen har trukket ud. Vi afventer information fra HTK, inden vi tager stilling til
næste skridt
g. Brian har uddelt breve til de beboere vi i første omgang har fundet, der bør rette nogen ting.
h. Ole skriver brev til Teknisk forvaltning vedr. affald på plads ved børnehave.
i. I forbindelse med at få deklarationer på sagerne gavlvinduer samt tag til kip på udestuer er
der fremsendt til Advodan i Glostrup de fornødne papir med underskrifter.
j. Bestyrelsen har ingen ønsker om at blive involveret i Rønnevangs problemerne, som de
forskellige lokalpolitikker sender informationsbreve ud om.
k. Brian har indhentet tilbud på at få lagt nye kørefliser på P pladserne, 380,00 kr. pr. kvm. Vi
undersøger prisen på at få lagt asfalt.
l. Brian anskaffer nyt hjul til trailer

Beretning til og fra Ejler:
a. Ejler skal have besked på at montere hans nye postkasse snarest.
b. Ny tømnings procedure af Ejlers postkasse etableres omgående. Posten bringes for
fremtiden til Karina for at undgå for sent betaling af regninger. Karina viderebringer den
post, der ikke har med økonomi at gøre til Brian.
c. Vandhanerne er bragt i orden. Hornsleth skal holde øje med vandforbruget, da vi mener der
brugt for lidt, så vi skal have åbnet for gennemstrømning.
d. Ejler skal snarest plante buske ved højspændingshus.
e. Hornsleth anskaffer ny radio til traktor i samarbejde med Ejler.
f. Jørn mener det vil være bedre for traktoren at anlægge asfalt fra vejbane op til stierne, så
traktoren ikke skal have tilløb og bump. Hornsleth taler med Ejler herom.
g. Jørn har foreslået, at vi anskaffer en trækvogn i stedet for at bruge trillebør, til bl.a. at køre
vand med til nyplantninger. Så kunne den udlånes til de, der har meget storskrald, der bor
længst væk. Hornsleth taler med Ejler.

Andet:
a. Næste bestyrelses møde afholdes i november d. 5. 11. hos Brian
b. Teambuildings møde d. 3.1.2014. Bestyrelsen + Ejler, Jørn, Brian P
c. Generalforsamling d. 17.3.2014. Hornsleth bestiller lokale/Rolf

