Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 5.12. 2019
Mødt:
Afbud fra:

Ole, Michael, Lonnie, Henrik og Lis.

Referent:

Ole

1. Eks. GF.
Lonnie og Lis sidder ved indgangen, der må højst være 136 per. Til stede
Brian Post har ikke kunnet få fat i den ansvarlige mht lyd, Lonnie følger op.
Lis laver to budgetter 2020
Lis/Henrik forelægger banklånet og budget 2020.
Ole har GF ref. Med fra 2018 og 2019
Ole printer valgliste (sendes også til Lis)
Vi mødes mandag d. 9.12 kl. 17
Herunder skal vi gøre RL opmærksom på at forslag finansiering at enten er et banklån eller hvis
ikke en opkrævning på 10.000 kr. pr. husstand.
2. Salg af maskine park
Ole undersøger hvordan vi skal fakturere da vi ikke er moms registrerede.
3. Flytning fra SBA 22
Søndag d. 15.12 mødes vi kl. 9. Jørn køre traktor. Alt skal hen til gl. garage anlæg og rest køres på
HTKs affaldsplads.
Michael sørger for at hundepose containeren bliver flyttet til materielgården. Når den skal tømmes,
skal vi huske at spærre parkeringsarealet overfor af.
De nøgler vi stadig skal kunne bruge opbevares hos Lonnie.
Vi skal bestille ekstra nøgler til teknikhuset hos Mati (Lonnie)
Ole Har skrevet til HTK at vi pr. 1.1 2020 ikke længere vil stå for græsslåningen rundt SBA 18 og
22.
Ole rette tegning til for ny placering af trailere for beboerne. Dette skal informeres til dem.
Lis undersøger om vi kan etablere en adresse med postkasse ved gl. garage.

4. Hjertestarter
MICHAEL/Lonnie sørger for at der kommer lys i den. Den er aldrig blevet tilmeldt hjerteløberne,
det skal vi have gjort og til det brug skal vi bruge model navn og serie nr. (Lonnie)
5. GV kontrakt
Michael har fået tilføjet at der klippes hæk to gange årligt, dermed er prisen også steget. Vi
accepterede dette.
6. NY plads for storskrald

Ole har sørget for at det er kommet på hjemmesiden. Lonnie/Lis bør sætte det på montren på skur
snarest.

Nyt sted for storskrald bliver på SOA første P plads på venstre hånd når man kommer fra
Husmandsvej. Kegler sættes op for markering (Lonnie/Jørn)

7. Ørsted el
Ole har fundet frem til at det Radius der står for strømmen. De er blevet kontaktet men svare meget
udenom. De siger at vi skal kontakte en el -installatør, der skal beregne hvor mange ampere der skal
være på en stander og hvor mange standere vi skal bruge og svare ikke på hvem der betaler for
hvad. Mark har oplyst at vi skal regne med et gennemsnit på 16 ampere på stander.
Ole tager sagen op til jan. Igen.
Næste møde 9.jan. Lonnie finder ud af hvor

Næste storskrald søndag d. 5.jan. Henrik tager vagt, der må godt være en til.
Ole har aftalt med Jørn at bestyrelsen er til stede. Jørn tager kontakt til container leverandør og
guide dem.

