Beslutningsprotokol

Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 4.4. 2019
Mødt:
Afbud fra:

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

Referent:

Ole

1. Bestyrelsen konstituerer sig.
Formand, Lonnie Lindquist. Kasserer, Lis Hansen, Næstformand, Henrik Sternhagen, Ansvarlig for
grønt område, Michael Krum, Sekretær, Ole Friis.
Rolf Ledertoug (Dirigent for GF) har bedt os være endnu bedre forberedt og at vi bør bede beboerne
om bedre beskrevne ændringsforslag samt at de, der stiller forslag bør være til stede.
Henrik mener at vi på det sidste b.møde før en GF, udelukkende skal have GF som tema.
Jørn har hørt fra fere beboere at de syntes det har været en god generalforsamling.
Bestyrelsen vil fremkomme med lovforslag til næste GF, at man kan bygge overdækkede terrasser
til havesiden, der svare til den placering og størrelse der allerede er vedtaget til bygning af udestuers
tag.
2. Sager vedr. parken
GV arbejder fortsat på at parken bliver grundbearbejdet. De skulle fra pr. 1.4 blot havde været i
gang med almindelig vedligeholdelse. Michael tager en snak med GV om dette også af hensyn til
betalingen.
Jørn har fundet ud af at GV blot fejer ved kantstene og kloakdæksler. Det betyder at ukrudt ikke
forsvinder. Michael ser efter i tilbuddet for at se hvad det siger i arbejdsbeskrivelsen.
En beboer har spurgt en af de menige gartnere om GVs tilbud til Runeparken.
Michael orienterer derfor GV at deres medarbejdere blot skal bede beboerne rette henvendelse til
bestyrelsen.
Jørn har prøvet at starte gul traktor, den kunne ikke. Michael undersøger om garantien dækker.
Affaldshåndtering.
HTK har afholdt et orienteringsmøde om fremtidens affaldssortering. Så beboere der har været til
dette møde, har allerede kontaktet os om hvordan de mener man skal løse opgaven i Runeparken.
Bestyrelsen (Ole) vil kontakte HTK og få et møde med dem om, denne nye opgave der skal startes
op pr. 1.1. 2020.
Bestyrelsen er foreløbigt positive stemt for at vi opretter nogle mindre skure til alt det, der ikke er
restaffald/madaffald.
Men der tages først nærmere stilling, når vi har talt med HTK.
3. Asfaltering
Der er blevet repareret med asfalt, så SIA er fin igen.
4. Status Kloak
Henrik meddeler at sager køre efter planen. Nu er alt spulet vi afventer næste step.

5. Tilbygning
Ole rykker HTK for hvor sagen står.
6. EL-standere
Ole foreslår at vi skal nedsætte et udvalg til undersøge hvad der skal til af strøm mm. Men flertallet
i bestyrelsen, mener vi skal se tiden an. Mark har på GF og atter på mødet fastslået at der skal
trækkes helt nye kabler ind til Runeparken.
Ole skriver til beboer at han selv må finde ud af omkostninger og teknik hvis han ønsker at trække
strøm fra bolig til car port men at bestyrelsen skal godkende projektet inden denne går i gang.
7. Fartdæmpende foranstaltninger på alleerne.
Bestyrelsen mener ikke skiltning vil hjælpe meget på farten, men mener at der skal opsættes
blomsterkasser som der er gjort på SBA.
Ole forespørger HTK om vi kan dette.
8. Loppemarked
Der bliver afholdt loppemarked ved Runehuset d. 5.5. Michael sørger for at pladsen er
fremkommelig.
DIV.
En ide kom op om at afholde et beboer grill party i august. Dette tænkes der lidt mere over.
Næste møde er d. 15.5
Næste storskrald er d. 13.5 Jørn tager sig af container. Henrik tager vagt.

