Beslutningsprotokol

Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 5.9. 2019
Mødt:
Afbud fra:
Referent:

Ole, Michael, Lonnie, Henrik og Lis. Delvis Yvonne M.
Nielsen fra HTK
Ole

1. Affaldshåndtering
Da alle har fået et brev fra Borgmesteren om at Høje Taastrup Kommune snarest vil gå over til mere
affaldssortering end man gør i øjeblikket, har bestyrelsen anmodet en fra HTK om at deltage i et
møde med bestyrelsen for herigennem at finde frem til de løsninger der kan findes på denne opgave
her i Runeparken. Vi havde derfor møde med tovholderen for affaldssorteringen for HTK Yvonne
M. Nielsen.
Hun orienterede om, at der findes to løsninger for en bebyggelse som Runeparken:
a) En individuel løsning, der betyder at hver husstand skal have tre 240 l beholdere, + frivilligt
en ekstra til pap + en 21 l til farligt affald.
b) En fælles affalds ø til det genanvendelige affald, der består af en 400 l, en 660 l og en 770 l
beholder, + en 240 l beholder til mad og restaffald hos den enkelte husstand + en 21 l til
farligt affald.

Da der herved skal afhentes mere affald, bliver det dyre for alle at få afhentet affaldet.
Ved at benytte b) løsningen bliver ekstraudgiften mindre. Borgmesteren skrev i sit
brev, at for haveboliger er afgiften for nuværende 2.854 kr inkl. Moms, dette beløb
forventes at stige mellem 350 – 550 kr. årligt. (Denne stigning kan vi får reduceret
ved b) løsningen.)
Dette emne vil blive bragt op på førstkommende generalforsamling i Runeparken.
Hvis man går ind for a) løsningen betyder det, at hver husstand skal have 3-5
plastbeholdere stående i sin forgård og huske at sætte dem til afhentning i forskellige
uger og forskellige dage.
Hvis man går ind for b) løsningen, så skal foreningen finde 7-8 passende steder, hvor
der etableres affalds øer, med de omkostninger dette vil medføre.
Den nye affaldsordning vil først træde i kraft pr. 1.1. 2021.
Bestyrelsen vil løbende være i dialog med Yvonne om emnet.

2. Deklarationer
Michael har ikke kunnet få flere oplysninger om, hvilke deklarationer der ikke er tidssvarende. Ole
kontakter Rolf Ledertoug for at forhøre os om, hvordan vi skal håndtere denne opgave.
3. Status Kloak.
Henrik og Lis har været til møde i Forsyningen. De havde kun fået indhentet et tilbud på
strømpeforing og vi har bedt om at få 3 tilbud. Så det starter Forsyningen op på igen. Sagen bliver
hermed forsinket. Henrik følger op på dette overfor Forsyningen.
4. Parken
Michael har haft kontakt til Mark, der oplyser at græs etablering på arealet, hvor jord er udlagt, vil
blive foretaget i oktober. Michael kontakter igen Mark og beder om, at det sker i starten af okt.
Mikael og Lonnie har haft et opfølgningsmøde med GV. Vi ønsker at det kan blive lidt mere
fleksibelt, så vi kan flytte om på opgaver. GV kommer med en arbejdsplan, som vi så skal reagere
på, hvis vi ønsker det anderledes.
For fremtiden vil GV bruge græsslåmaskine til at tage det høje ukrudt der kommer op igennem de
hullede fliser på p pladserne. Dette vil blive gjort om onsdagen, Ole forfatter et opslag til tavlen på
den gamle redskabsskurvæg. Hvor beboerne bedes tage hensyn til dette, ved ikke at parkere hvor
der er højt ukrudt.
5. Forretningsorden
Ole fik input til rettelser, han retter og mailer det endelige resultat ud, inden det kommer på
hjemmesiden.
6. SIA 54
Ole har haft en dialog med HTK om, at vi ønsker at få træskelettet i skellet nedtaget, da det rager op
over skurhøjde. Dette har HTK ikke ment, at der står nogen steder at man skal. Derfor skal Ole
pointerer overfor HTK, at højden på 3 m i skel ikke er lovligt.
7. SBA 22
Bestyrelsen mener ikke at den kontrakt, som HTK foreslår os, er fair, så vi kører stadig en dialog
med dem om dette.
8. Fartbegrænsning på alleerne
PÅ GF i marts blev det vedtaget, at man bad bestyrelse undersøge om man kan opsætte skilte med
hastigheds begrænsning. Denne opgave skal der tages stilling til.
9. Tagpap på skurtage
Vi afventer HTK’s tilbagemelding på de skriverier der har været på emnet.
10. Overdækning af gårde.
Ole kontakter TMC for at få svar på, hvad der kræves vedr. brand.
11. Hegnsloven
Bestyrelsen har modtaget en opdatering af hegnsloven. Ole får lagt den et passende sted på
hjemmesiden.

Næste møde er d. 3.10.
Næste storskrald er d. 47.10. Jørn tager sig af container. Henrik tager vagt.

