Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 3.10 2019
Mødt:

Lonnie, Michael, Henrik, Lis og Ole

Afbud fra:
Referent:

Ole

1. Deklarationer og vedtægter
Michael og Ole er i fællesskab, ved at formulere et brev til HTK for at få en oversigt over, hvor
foreningens vedtægter/deklarationer ikke stemmer overens med gældende regler. Ole har sagen.
2. Fartdæmpende skiltning på alleerne
På generalforsamlingen blev bestyrelsen bedt om at undersøge muligheden for at opstille
hastighedskilte, der kunne dæmpe farten på alleerne. Det er teknisk udvalg for HTK, der tager
stilling til den slags en gang årligt i begyndelsen af det nye år. Ole skriver til udvalget og foreslår at
der opstilles 30 km skiltning.
3. Status kloak
Vi har nu modtaget tre tilbud gennem forsyningen på strømpeforingen af kloaknettet. I samråd med
forsyningen har vi valgt det billigste som er fra Vitek. Vi har underskrevet og accepteret at de
gennemfører opgaven. Der er stadig omkostninger vedr. projektet som vi ikke endnu kender
præcist. Før vi har disse, kan vi ikke komme op med en finansierings plan.
Der skal hurtigst muligt etableres et møde mellem Vitek og os (Michael/Henrik) Henrik tager
action.
4. Sager vedr. Parken
Der er ved flere lejligheder forsvundet lyspære på SOA 17. Vi skal holde øje med, om det er noget
der gentager sig.
Ved SIA 54 er der overklippet ledning. Michael bestiller elektriker for at få dette ordnet.
Flere beboere har gjort os opmærksom på, at man ikke kunne aflevere pap i containerne, da de var
blevet låst og der ingen sprække var til indlægning.
Michael har fået løst dette problem. HTK har besluttet, at der skal være lås på men de havde blot
glemt at få monteret slidserne.
Michael har aftalt med GV, at der bliver fjernet ukrudt/græs på parkeringsarealerne, men Michael
undersøger om aftalen kun lød på arealerne udenfor carportene, eller om det også gælder for
carport- arealerne.
Arealet med jordopfyldning: Efter uge 42 vil stykket blive ryddet for ukrudt og sten og besået med
græs (som vedtaget på generalforsamlingen). Michael beder GV om at opstille et plasthegn rundt
om arealet når det er tilsået så vi kan undgå færdsel indtil det vokser til.
Michael har lavet en aftale med GV om at rydde materielgården så overtager de grus og salt.
Ole har bemærket at legepladsen ved materielgården er fuld af ukrudt på trods af, at GV har brændt
med ukrudtsbrænder. Michael tager sagen op med GV.

Legepladserne generelt: Lonnie har fået tilbud på en renovering. Det er meget udførligt beskrevet
hvad der skal gøres og vi besluttede at tage imod tilbuddet på ca. 56.000 kr. Lonnie sætter i gang og
får en tidsplan.
5. Højt stillads SIA
Ole får gjort brev klart til Lonnie, der afleverer dette.
6. Overdækning af gård
Ole går videre med sagen med hjælp fra Michael.
7. SBA 22
Ole formulerer et brev til HTK om, at vi ikke ønsker at underskrive den kontrakt de har tilbudt os,
hvor der står, at vi selv så skal stå for vedligeholdelsen af bygning mm.

Diverse:
Lonnie holder møde med vor forsikrings agent d. 21.10

Næste møde:
Afholdes d. 14.11 kl. 17
Storskrald d. 6.11 vagt Lonnie og Michael

