Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 5.2. 2018
Mødt:

Karina, Lonnie, Ole, Lis, Michael, Henrik, Thomas og
delvis Orhan

Afbud fra:
Referent:

Ole

1. Sager vedr. parken
Orhan kan næsten ikke komme forbi med traktoren visse steder på stierne. Det er specielt galt ud for
SMA nr. 16, 39, 40, 81
SOA nr. 82, 90, 98
Beboerne her skal have et brev om at slanke hækkene omkring 1.4. 18.
Orhan luer stadig ud i bedene for tiden.
Vi skal have endnu flere trailer ejere til at parkerer dem ved SBA 22 på modsatte side af indkørslen.
Orhan tænker over et underlag her.
TS spørges om vi kan rydde nogle af buskene.
Vi skal have de 3 trailere af foreningens til rep. pris 8423 kr. + moms.
Ole skriver et forslag til GF om at det skal koste 100 kr. at låne en trailer

2. Hjertestarter/førstehjælpskasse
Lonnie har fået et tilbud fra Falck på hjertestarter, det vil koste 13.518 kr. + moms at lease den pr.
år, på en uopsigelig periode på 3 år.
Ole skriver forslag til GF.
Thomas anskaffer 1. hjælps kasse.

3. Status asfaltering
Lonnie har igen haft kontakt til firmaet og afventer stadig svar, som vi skal få d. 7/8 feb.

4. Sager vedr. GF
Regnskabet er blevet revideret af Bent Henriksen og godkendt af bestyrelsen. Lis mailer det
underskrevne regnskab til Ole inden d. 8.2
Henrik/Karina har udarbejdet en status om kloak, som med rettelser skal medsendes indkaldelsen.
Henrik retter og mailer til Ole.
Lis har fået et forslag fra Danske Bank om lånemuligheder til kloak arbejdet. De kræver en tredje
part som opmand på at arbejdet bliver udført tilfredsstillende.
Da det er de enkelte husejere der kommer til at betale, skal vi undersøge om der kan blive
håndværker fradrag.
Michael retter forslag om opmærkning af P-båse og mailer dette til Ole
Lonnie har ikke kunnet få kontakt med revisor suppleant, så vi må se om han dukker op til GF.
Ole mailer beboerliste til Lonnie for brug ved indgangsdør.
Lonnie tager årsberetningen og byder velkommen.
Lis tager regnskabet vi forslår en kontingent forhøjelse på 120 kr. årligt.
Henrik tager punktet kloak og legepladser.

Michael tager P-båse
Ole sørger for trykning og afhenter torsdag d.15.feb
Lonnie får SOA d. 16.
Resten fordeles lørdag d. 17 kl. 10 i Runehuset

5. EDB
Simple Solution har ikke reageret på at Lis`s mail bliver slået sammen med hendes private. Thomas
ser på dette i første omgang
Henrik og Ole har nu adgang til opsætningen af hjemmesiden. Begge har været inde men mener
ikke de har skrevet noget overhoved, alligevel er der kommet en tekst på vor meddelelses blok ”
Hej Ole det er en prøve” Ole dette skal vi have fjerne hurtigst muligt.
Ole /Henrik finder en aften og ser om de kan knække koden til at sætte tekst ind

DIV.
Karina har ved hjælp af TKS fundet frem til at beboers kloak havde drypsten og det havde
foreningens også uden for parcellen, så vi deler omkostningerne 50/50 %
Når Orhan har meddelt os sin ferie termin, skal vi overveje om vi skal have ekstra hjælp med at
passe området foruden Jørn.
Næste storskrald er d. 6.3 Lonnie og Lis bemander.
Lonnie tager kontakt til Glostrup
Næste møde: d. 7. 3. 18

