Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 26.10 2020
Mødt:

Lonnie, Ole, Lis og Henrik

Afbud fra:

Jørn

Referent:

Ole

1. HTK versus Grundejerforeningen
Nogle beboere har skrevet til HTK, om den måde vi håndhæver vores love og vedtægter på.
Dette har medført, at HTK har skrevet til os om, at hvis man skulle starte en
grundejerforening op i dag, ville man ikke have de vedtægter vi har.
Vi ønsker derfor at få uddybet dette dilemma med HTK men først efter, at vi får vejledning
fra vor sagfører.
Ole kontakter RL
2. Aftale med HTK Park
Der har i en del år været nogle aftaler med os og HTK Park om, at vi ydede noget for, at vi
fik noget til gengæld.
Nu er dette blevet nedskrevet og begge parter har underskrevet dette.
Lonnie kontakter HTK Park og høre, om det vil være muligt at sætte en hæk/hegn op for at
dække trailerparkeringen.
3. Bank/Renter
Danske Bank har pålagt os at betale renter 0.6% af alt indestående pr. 1.1 2021.
Lis undersøger om det er tilfældet i andre banker. Henrik mener ikke man kan få en konto i
anden bank uden at der også er en nem konto!
4. GV
Lonnie beder GV om et nyt møde, så vi kan få stemt vores forventninger af med hvad GV
tilbyder. Vi har ikke været heldig med aftalen om at ordne P arealerne.
Jørn har bedt dem om at rense regnvandsbrøndene.
5. El-ladestander udvalg
Ole kontakter Peter F. og høre om han vil være tovholder i et udvalg, der kan undersøge
hvordan man får strøm til processen og hvilke omkostninger der vil blive og i det hele taget
hvordan man gør. Ole finder ud af om medlemmer skal findes gennem FB.
6. Parkering på græsarealerne SBA
Der er flere og flere forældre, der parkerer deres biler på vores græsplæne modsat hvor
flagstangen er placeret. Det sætter tydelige hjulspor. Desuden køre der enorme lastbiler
(Catering) til børneinstitutionerne og de er så store at de køre inde på græsplænerne.
Lonnie tager dette op med HTK Park.

7. Brug af foreningens strøm
Bestyrelsen har fået en henvendelse om at der stadig er nogle husstande der har trukket strø
fra port belysningen ind til forgård/skur og dermed bruger foreningens strøm. Dette er
selvfølgelig ikke tilladt, det er faktisk strafbart.
Ole undersøger hvilke parceller der er tale om.
8. Små opgaver der skal løses i parken
Vi har sat Poul i gang med tre små opgaver:
At genetablere træhegn ved ny græsplæne.
At lave hul i vej ved SBA 22.
At beskære buske ved el-boks på SBA ved institution.
Opeka har været inde i den og justeret lys igangsætning.
9. Gul/blå legeplads
Der er forskellige defekter på denne legeplads. Lonnie beder GV om at få det bragt i orden
hurtigst muligt så ingen kommer til skade.
10. Hus/skur
Vi overvejer at finde en måde hvor vi kan holde B.møder på, uden at vi skal hjem privat hos
bestyrelsen samt at have noget læ for Jørn ved container pladsen.
Lonnie undersøger priser på brugt campingvogn. Henrik måler op i materielgården.
11. Vilde blomster bede
En beboer har foreslået at man etablerer vilde blomsterbede på ”skøjtebanerne”
Bestyrelsen er positive for forslaget men det skal bringes op på en GF, hvornår det så kan
blive. Ole kontakter forslagsstilleren.

Div.:
Anja Tholstrup er flyttet, vi skal derfor finde en der vil overtage jobbet med at arrangere fastelavn
for børnene. Ole hjælper Lonnie med dette.
Ole har sat nyt brevpapir design i gang.
Lonnie spørger Danbolig om vi kan få lov til at benytte et eller to dronefotos de har taget af
Runeparken.

Næste møde:
Afholdes d. 23.11 kl 17.30 hos Lonnie

Storskrald.
4.11 kl. 17 – 19 Henrik tager vagt

