Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 14.6. 2018
Mødt:

Lonnie, Ole, Lis, Michael, Henrik, Jørn, Mark og
delvis Sabina

Afbud fra:
Referent:

Ole

1. Sager vedr. parken
Vi har fået købt gas. Men endnu ikke fundet en billigere leverandør, det arbejdes der på.
(Michael/Sabina
Forsikring af ansatte. Lonnie har undersøgt hos vort forsikringsselskab at de ansatte er forsikrede
for skader der kan opstå ved arbejdet i Runeparken.
Da vi bruger ret mange penge på forsikringer tager Lonnie et tjek fra et andet selskab og laver et
møde med vor nuværende.
Grene ved trækirken. Mark/Michael tager action her ved at få indhentet tilbud på beskæring.
Salt er flyttet over til gl. garage. Sabina er begyndt at smide de sager ud, vi ikke længere bruger, til
storskrald lidt ad gangen.
Montering af vandtank. Mark/Michael får ordnet dette en af de nærmeste dage.
Borde/bænke til parken. Lonnie har fået en del tilbud, vi valgte to emner ud og Lonnie tager et
sidste tjek på priser og levering og bestiller herefter 6 sæt.
Træ ved vest volden. Vi har en disputs med HTK om hvor grænserne går til Runeparken, dette
undersøger Michael nærmere. Men HTK påstår at vest volden tilhører os. Michael har derfor givet
den beboer der er træt af at et træ skygger, lov til at fælde dette.
Hæk klipning. Sabina er gået i gang med hæk klipning og fortsætter med dette samtidig med at
bruge buskrydderen til klippe det høje græs ved stolper, træer og skrå flader.
Sabina mangler forskelligt udstyr, Michael sørger for indkøb af dette.
Desuden besluttede vi at indkøbe en palle løfter samt en opsamler oliebakke (Michael).
2. Økonomi.
Lis kunne berette at vi endnu ikke har modtaget retur, de ca. 35.000 kr vi har indbetalt for meget til
Fibia. Sagen vil vi tage op ekstraordinært.
Ellers er økonomien i god stand vi har på nuværende tidspunkt + 361000 kr. på kontoen. Vi har
betalt sidste afdrag på flise lånet.
Henrik tager kontakt til Matti hos Fibia, idet vi mener at der forskellige sager der administativt ikke
køre som det skal.
Kontrakten skal rettes.
Fibias opkræver gebyr på ført fejl hos beboer.
Fibias opkrævning 5 til 6 mdr. på en gang til beboere (kontrakten lyder det skal opkræves pr kvartal
3 mdr.)
Alle b. medlemmer tilsender Henrik de anker de har, så Henrik kan få et samlet billede af det vi er
utilfreds med (især Ole og Lis)

3. Status kloak
Bestyrelsen i HTK Forsyningen har godkendt vor anmodning om at de overtager vort kloaknet med
de bemærkninger vi kender.
Vi har nu endeligt fået det skriftligt. Men det efterlader os i tvivl om det er os der få bragt
kloaknettet i orden først eller om Forsyningen udliciterer opgaven for os så vi kan få det gjort
billigst muligt. Dette undersøger Henrik.
Vedr. Hul ved parkering SMA. Vi har fået to tilbud på reb. Af dette. Vi har valgt at give ordren til
TKS. De skal rette rørledningen til, så den ikke er forskudt og monterer nye kloakringe på brønden,
derefter fylde hulle op og asfaltere. I mellemtiden skal der lægges en plade på hullet.

4. Anskaffelse af hjertestarter
Lonnie bestiller omgående hjertestarter, med skab den kan monteres i på den gl. garagevæg. Pris i
alt ca. 17.000 kr.
Når den er leveret vil Mark sætte den op med EL etc. Derefter skal vi finde frem til de 16 personer
der skal på kursus i 1. hjælp. En app skal etableres til de der har været på kursus.
5. Sankt Hans
Der bliver ingen bål i år.
Lis skal undersøge vor bars. Konto.
Næste storskrald er d. 6.8 Henrik og Michael tager vagten
Næste møde d. 10.8 kl. 17.00 (rigtigt tidspunkt)

