Beslutningsprotokol

Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 24.1. 2019
Mødt:
Afbud fra:

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

Referent:

Ole

Møde vedr. GF
Parken
Da vi har opsagt vor inspektør, skal erstatning findes.
Michael og Lonnie har fået indhentet tilbud fra anlægsgartner firmaer. Det blev forelagt og
bestyrelsen vedtog at gå videre med firma Grøn Vækst. De har fremkommet med en meget
detaljeret tilbud.
Med en gennemsnits beregning på snerydning vil det årligt koste 1.030.000,00 kr.
Sammenholdt med det vi havde budgetteret for 1 ½ mand (inspektør + medhjælp) er det stort se
samme omkostning.
Michael vil forlægge tilbuddet på GF og Grøn Vækst´s Jacob Jensen vil være til stede og besvarer
spørgsmål.
Jørn foreslog at vi fandt en pensionist til at slå græsset og trække den post ud af Grøn Væksts
tilbud. Det blev nedstemt
Omlægning af to skøjtebaner
Ole har formuleret tekst til dette men mangler endnu at få sat en pris på omkostningerne.
Mark sender dette frem inden d. 1.2 til Ole.
Der indeholder test af jord.
Thomas Thornberg´s indlæg til GF
Der er stillet 4 punkter op:
1. Der forslås at vi ikke køber Runehuset.
Bestyrelsen har den mening at se tiden an 1 års tid og beholde vor maskinpark for at være sikker på
at vi vil være tilfredse med et udefra kommende firma.
HTK har åbnet op for at vi måske fortsat kan leje det.
2. Der foreslås at ændre lov om hæk højde fra 180 cm til 180 – 200 cm.
Bestyrelsen synes ikke dette er nødvendigt.
Regler om tagbelægning er ikke blevet opdateret

Etablering af el-ladestandere.
Der foreslås at der centralt i parken bliver etableret el-ladestandere til biler.
Bestyrelsen mener ikke at foreningen skal etablere el-standere. Hvis en beboer ønsker ladestander
må vedkommende etablere dette i egen car port.
4. P båse opmærkning
Der foreslås et budget på omkostninger som et sådan arbejde vi koste. Dette skal forelægges på GF
inden igangsætning.
Bestyrelsen har ikke kunnet finde frem til markerings søm der er anvendelig på den belægning vi
har. Det firma Leif Mortensen fandt frem til, har vi ikke kunne få en mødeaftale med. Derfor har vi
lavet en forsøgsordning med maling på P pladserne ved børneinstitutionerne. Hvis dette falder
fornuftigt ud vil vi fortsætte. Vi bør have pris med på budgettet 2019.
Regnskab/budget
Lis forelagde det reviderede regnskab, der brev underskrevet. Vi besluttede at forhøje
årskontingentet med 200 kr. på budgettet og det kan kun få virkning i de to sidste kvartaler.
Lis mailer det samlede regnskab (med underskrifter) og rettet budget til Ole inden 1.2.
Fordeling af opgaver
Lonnie følger op på Brian Post til lydoptagelse.
Michael følger op på bestillingerne i kulturhuset.
Vi mødes i kulturhuset kl. 17,00 d. 19.3 sammen med Rolf Ledertoug at gennemgå sagerne.
Dørvagt Henrik og Lonnie
Lonnie åbner GF og byder velkommen og foreslår dirigent Rolf Ledertoug
Lonnie på talerstolen for bestyrelsens beretning for 2018 (rundsendt med indkaldelsen)
Lis tager regnskab og ved forelæggelse af budget meddeler at budgettet indeholder et forslag om at
hæve kontingent med 200 kr. årligt.
Michael forelægger tilbud fra Grøn Vækst D 1
Mark forelægger ændring af skøjtebaner til græs D 2
Michael forelægger brug af tagpap på skure og pergolaer D3
Hele bestyrelsen må være parat til at komme med bemærkninger til Thomas Ts indlæg.
Henrik tager status af kloaknet
Ole skal have den trykte indkaldelse klar d. 15.2
Uddeling af indkaldelse kl. 9.00 d. 16.2

DIV.
Næste møde er d. 14.2 og igen d. 14.3
GF d. 19.3 kl. 17.00
Næste storskrald er d. 4.2 Jørn tager sig af container. Ole og Henrik tager vagt.

