Beslutningsprotokol

Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 3.1. 2019
Mødt:
Afbud fra:

Ole, Lis, Michael, Henrik, Jørn, Lonnie
Mark

Referent:

Ole

1. Sager vedr. parken

Steen Jørgensen har sagt op med at arbejde i to dage om ugen, da han har fundet sit ønske job.
Metal bom ved indgang til parken skal repareres (Michael)
Sabina har orienteret os om at Sommerfugle buske skal beskæres til foråret.
De hyben buske vi har, har vi bedt HTK om at rydde.
Michael/Lonnie spørger Firma Mads om pris på beskæring af to alleer. Hvis træerne skal beskæres i
år skal det være snart.
Parkerings søm
Det er umuligt for Michael at få søm leverandøren til at handle med os. Vi vil i stedet lave et forsøg
med at male striber ved parkerings arealet ved børnehaven. Lonnie tager sig af dette.
Løs flise
HTK mener ikke at flisen vipper nok så de skal tage sig af det. Michael har bedt den skadeforvoldte
at klage til HTK ???
Asfalt
Michael/Lonnie får tilbud på asfaltering på reparation af vejene, på en total asfaltering af allerne og
på stik vejene ind til P arealerne.
Runehuset
Vi har fået en ny kontakt person vedr. køb af Runehuset. Lonnie tager kontakt til J.L. Pedersen for
at høre til sagen.
Status kloak
Vi har stadig ikke hørt fra Forsyningen, Henrik tager kontakt og høre til sagen.
Fibia
Fibia har meldt ud at der er prisstigninger pr. 1.1 2019. Vi kan ikke undgå disse da det er Kodan
afgifter etc. der medføre dette. Vor kontrakt udløber d. 1.6. 2019. Men udvalget har den opfattelse
at der ikke rigtigt er noget alternativt, da anden udbyder skal investerer ny teknik, som vi så skal
betale.
Bump på Husmandsvej
Breide tager sig af henvende sig til myndighederne om dette.

Tilbygning
Da tilbygningen ikke er taget ned har bestyrelsen bedt HTK om at se på sagen. De har meldt tilbage
at det vil de gøre i januar.
Hjertestarter
Vi har stadig ikke fået arrangeret kursus hos Falck. Lonnie prøver igen at få en aftale.
Tur til Christiansborg
Der har meldt sig 35 personer til dette arrangement. Så snart Ole får en tilbagemelding fra
Christiansborg bestilles en bus. Ole laver et lille info brev og deler ud til de husstander der er
tilmeldt om hvor og hvornår vi mødes.
GF
Lonnie, Ole og Henrik er på valg, alle er villige til genvalg. Jørn og Mark er villige til genvalg som
suppleanter.
Lis undersøger om revisor og revisor suppleant er villige til genvalg.
Lis har lavet regnskab og budget. Dette læses nøje og der gives tilbage melding til Lis hurtigst
muligt.
Ole retter bestyrelsens beretning for året der er gået til og sender den ud til endelig godkendelse.
Ole laver et ændrings forslag til vedtægterne om at omdanne skøjtebanerne ved SMA syd og SIA
nord (ved rød legeplads). Michael/Lonnie indhenter tilbud på omkostninger til dette. Det skal med
på forslaget.
Lonnie meddeler at Brian Post er klar til lydoptagelserne.
Ole har sat dato for GF på hjemmesiden tirsdag d. 19.3 2019. Indkaldelse med dagsorden,
regnskab/budget og ændrings forslag skal sendes ud max. 5 uger før og senest 3 uger før (18 til 24
feb.)
Vi skal taget stilling til om Randon gas spørgsmålet skal bringes op på GF af bestyrelsen.
DIV.
Udhængs skab
Lonnie har den opfattelse at der er mange af Runeparkens beboere der ikke kan gå på nettet og læse
vor hjemmeside. Der er derfor besluttet anskaffe et glasskab hvor vigtige nye informationer kan
blive opsat og læst. Stedet bliver den gl. garage. Jørn indkøber skab med nøgle og lås og Lonnie vil
være den der sørger for informationerne i skabet.
Fastelavn
Ole giver Anja besked om at det er OK med at arrangerer fastelavn for børnene.
Næste møde er d. 24.1
Næste storskrald er d. 4.2 Jørn tager sig af container. Ole og Henrik tager vagt.

