Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 6.3. 2014
Mødt:

Brian, Karina, Hornsleth, Lonnie, Jeanette og Ole
+ Tine Køster (delvis) SBA 37

Afbud fra:
Referent:

Ole

Vedr. Generalforsamlingen:
Brian fik en del input til sin beretning, han skal hurtigst muligt fremkomme med en samlet oversigt
over de emner han vil nævne i sin årsberetning og maile denne til bestyrelsen, Hornsleth havde
lavet en liste over emner han kommer ind på vedr. det grønne område samt Seas og HTK forsyning.
Jeanette tager sig af regnskabet samt budgettet.
Ole sender valgliste til Karina.
Vi mødes i kulturcentret d. 17.3. 2014 kl. 17.30
Lonnie husker Brian Post på opstilling af lydoptagelse.

Sankt Hans fest:
Tine Køster fra Det Danske Spejderkorps (JACALA) havde anmodet om et møde med bestyrelsen.
Tine fremkom med den ide, at spejder troppen JACALA skal stå for Sankt Hansfesten i
Runeparken.
Tines ideer er at der bliver et bål ved grillpladsen for børn der ikke kan være oppe til det andet store
voksne bål som der plejer at være. Der vil blive aktiviteter for børn med rundbold og andet.
Spejderne vil opsætte boder med salg af mad og drikke. Der vil blive arrangeret musik.
Spejderne omdeler invitation til festen hvori programmet vil stå.
Vi yder det budgetterede tilskud på 8.000,00 kr. hvis der bliver et overskud tilfalder det JACALA.
Brian er vor tovholder og koordinerer med Tine. Indhentning af tilladelser og toilet forhold skal
undersøges.
Tina skal fremkomme med et budget på arrangementet til bestyrelsen inden Sankt Hans.
Hvis begge partere er tilfredse vil Sankt Hans festen fortsætte på samme måde til næste år.
Brian kontakter DUI og meddeler dem, at de ikke kan deltage aktivt men de kan komme og bese
bål.

Tagplader:
Det er besluttet at bestille de tagplader vor leverandør har haft liggende til os (ca. 80 stk. til pergola
størrelse). Brian sætter ligeledes tømreren i gang med aflåseligt stativ. Lonnie skal bese dette når
stativet bliver bygget så kan godkende den måde pladerne skal udtages på.

Legepladser:
Vi har fået et tilbud fra Snedkermester Arne Pedersen A/S på renovering af legepladsernes kritiske
punkter på 43.247,50 kr. Bestyrelsen vedtog at gøre brug af tilbuddet. Lonnie fik kopi af tilbud med
billeder fra legepladserne hvor udbedringerne vil blive foretaget. Lonnie skal bede om et ekstra
tilbud på borde/bænke der skal fastgøres i stedet for de gamle. Ligeledes vil vi gerne have jorden
forhøjet ved karrusel hvor børnene slæber bord hen for at nå.

Tinglysninger:
Vi har nu tinglyst sagen vedr. taget på udestue med anden hældning end den først vedtagne.

Fastelavn.:
Anja har igen klaret fastelavns festen. Ikke i Rønnevangs skolens gymnastiksal, da der var sprunget
et vandrør, men på Torstorp skolen. Det var forløbet ret godt og Anja håber det kan blive stedet for
næste år igen. Karina modtog regnskab for arrangementet, dog mangler Ballonmanden at sende sin
faktura til os.

HTK forsyning:
Vi har ikke haft vandgennemstrømning nok i hanerne ved vaskepladser. HTK forsyning har derfor
skrevet til os at de beder os få kortet rørende af ved hovedledningen. Hornsleth har et møde med
dem d. 7.3.2014 kl. 10.00

Asfaltbelægning:
Brian skaffer tilbud fra vor tidligere leverandør på asfalt til opkørsel over kastene (for at skåne
traktor) tillige med de huller der er opstået på vejene efter vinteren. Arbejdet udføres efter 1. april.

Diverse:
Der er blevet klaget over at en hund står i haven, er bundet med kort snor og den gør meget højt.
Vi mener ikke det er noget for politiet men for dyreværnsforeningen, vi kontakter dem.
Det er stadig Mollerup der står som formand i KRAK registret. Ole får dette rettet.
Vi har ikke fået original regnskabet 2013 retur fra trykkeriet, Ole rykker for dette.

Næste møde:
Afholdes d. 6.4.2014 hos Karina kl. 18.30

