Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 5.11. 2013
Mødt:

Brian, Karina, Hornsleth, Lonnie og Ole

Afbud fra:

Ejler

Referent:

Ole

Regnskab/administration:
Karina, Brian og Jeanette har afholdt møde med Danske Bank d. 4.11.13 for at få klaret at Jeanette
kan få adgang til banken. Banken foreslog at vi fik nogle papirer som vi skal udfylde, hvorved det
vil blive muligt for fremtiden at Karina selv kan ”cleare” de personer der skal have visuel adgang
og tage personer fra igen. Det vil tage ca. 1 måned før dette vil komme på plads. Vi skal derefter
have indsat Jeanette Daugaard og Michael Thornberg (revisor) og have fjernet Brian Post samt Jette
Petersen.
Da vi betragtes som en erhvervsvirksomhed bliver vi pr. 1.1.2014 pålagt et gebyr for at have vor
konto nr. kr. 830,00 årligt.
På nuværende tidspunkt får vi stort set ingen rente af vor konto. Men en ny mulighed blev foreslået.
En konto hvorpå der indestår et beløb mellem 400.00,00 kr. til 1.000.000,00 kr. hvor der gives 0,7
% i rente. Når der trækkes penge fra denne konto modtager man ingen renter for hele det
indestående beløb i 1 måned.
Vi besluttede at tage en sådan konto og indsætte 800.000,00 kr.
Banken foreslog samtidig at vi forsikrede vor konto mod tyveri. Vi vil bede banken om et tilbud og
Brian spørger vort eget forsikrings selskab om det samme. Dækning op til 2.660.000,00 kr. med en
selvrisiko på 5322,00 kr.
På sigt skal vi lave et forsikrings check mellem Danske forsikring og Tryg.
Vi har nu fået de sidste bilag fra Ottos bo og de beder os om at få rettet adressen hos Multi Data så
de ikke skal eftersende løn sedler etc. Karina/Jeanette.

SEAS-NVE:
Installationerne af de nye bokse er i fuld gang. Beboerne har fået det indtryk, at der ikke er
indbygget router i boksen. Bestyrelsen har fået oplyst fra SEAS at når alle har fået sat boksene op
vil de modtage en kode der skal benyttes til at aktivere routeren.
Der er kun en tlf. udgang, det kan vi ikke gøre noget ved.
Hornsleth kontakter Matti Panduro vedr. koda/copydan afgiften(er gjort og det kan ikke ændres)
Vi udsender nyhedsbrev omgående der fortæller at forenings kontingentet stiger med 30 kr. pr.
kvartal.

Tagplader:
Efter det kraftige stormvejr, hvor der heldigvis kun var et hus der blev rigtigt beskadiget, er der
tilsyneladende nogle der har fået ødelagt tagpladerne på pergolaerne. I hvert fald har vi mistet en
del tagplader i materielgården og nogle bliver ødelagt af at ligge der. Vi har derfor besluttet ikke at
lagerføre pladerne mere. Dette skal skrives på vor hjemmeside.

Orientering Ejler:
Traktoren er blevet forsynet med en ny radio. Der blevet sat buske ved højspændingshuset.
Hornsleth har fået en nøgle til nr. 38. Nøgler til trailere er ikke returneret til Ejler/Brian. Brian tager
en snak med de seneste lånere af trailerne. Ejler afleverer nu posten direkte til Karina, der hurtigt
sorterer hvad der skal videre!

Forbudsbreve:
Vi må konstatere at det kun er få beboere der ændrer på de forhold vi påpeger. Det er ikke
tilfredsstillende. Vi må fortsætte sammen med Parkposten og gøre beboerne opmærksom på at der
er regler der skal overholdes.

Skrald/Teknisk forvaltning:
Ole har skrevet til Teknisk forvaltning og bedt dem fjerne storskrald fra vor gamle plads ved
institutionerne. Det har de gjort.

Legepladser:
Lonnie kontakter Lipset for at gennemgå vore legepladser og en pris på dette.

Teambuilding:
Lonnie prøver at få det arrangeret i Taastrup d. 3.1. 2014.

Kørefliser/Parkeringsfliser:
Vi har fået forskellige tilbud, det billigste 662,00 kr. pr. kvm. Da vi har mange kvm bliver det et ret
stort beløb, så vi tænker over det.

Henvendelse fra Beboer:
Der er en beboer der ønsker vi skal tage fat i trailer parkering, så det bl.a. bliver lovligt at parkere
dem længst mod vest ud til Hveens Boulevard. Vi beder ham selv om at komme med et lovforslag
til GF om dette. Han ønsker tillige at vi skal kontakte HTK om farten på Husmandsvej. Selv om vi
er enige med ham om at der bliver kørt for stærkt, ønsker vi ikke at gøre noget i år da vi de sidste to
foregående år har gjort det. Sidste år modtog vi en skrivelse fra Borgmesteren, der i bestemte
vendinger gjorde klart at bump etc. ikke ville komme på tale. Ole meddeler beboer.

Budget møde:
Vi afholder budget møde d. 18.12.13 hos Ole SMA 18 kl. 18.30

