Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 27.1. 2020
Mødt:
Afbud fra:

Ole, Michael, Lonnie, Henrik og Lis.

Referent:

Ole

1. Ordinær GF.
TIK lokaler er bestilt
Rolf Ledertoug er bestilt
Michael tjekker lydsystem, giver Lonnie besked og Lonnie bestiller Brian Post
Ole har bedt Yvonne Nielsen fra HTK om at komme og forelægge Skrald sortering
Vi skal måske bruge skærm og projekter til PC (Yvonne)
Michael laver nyt kort til ø placering
Ole skriver til beboer der ønsker at stille op til kasser posten at vedkommende blot siger til på selve
GF.
Lis er klar med regnskab 2019 og budget 2020. Det skal skrives under hurtigst muligt.
Lis har regnet ud at bestyrelsen skal betale 300 kr. pr. kvartal for lånet på 3 mil. kr.
Ole samme fatter dagsorden til GF. Sender den til bestyrelsen til godkendelse. (seneste rettelser 9.2)
Indkaldelsen skal sende til tryk senest d. 10.2 godkendelsen kan altså ikke vendte indtil næste
b.møde d. 27.2
2. Status banklån.
Lonnie og Lis har været i banken og underskrevet lånet. Det vil blive overført til vores konto i løbet
af et par dage.
3. GV kontrakt.
Der kommer en ny kontrakt ca. d. 1.3 som Michael underskriver. Den træder i kraft fra 1.4.
4. Vitek regning
Den skal betales d. 30.1 og det er ingen problem.
5. Pap containere og trailer parkering
Michael har aftalt med HTK at vi indtil videre kan lade dem blive ved SBA 22 imod at vi stadig slår
græsset rundt om præsteboligen.
Lis undersøger hvorfor vi skal betale for at få storskralds containeren.
6. Flytning.
Vi mangler at få brandslukkere ud af SBA 22 (Michael)
Postkasse skal sættes op på SIA 25 A (Ole 1.2)

7. Falck.
Nye elektroder, batterier sendes til Lonnie der monterer dette i hjertestarteren.
Henrik foreslår at vi kun bør have og betale for et 1.hjælpskursus hvert andet år. (Lonnie)
Kursuset er for de der har været på kursus før. Hvis ikke der bliver nok tilmeldt, så kan nye blive sat
på.
Vi betaler 900 kr. for de tre brandslukkere årligt. (Michael kontakter Niki)
8. SIA 54
Ole har bekræftet over for HTK at beboerne har nedtaget den del af stellaset som der er aftalt med
dem, men har gjort opmærksom på at en senere bestyrelse kan henvende sig igen da husets facade
stadig er ændret iflg. vore vedtægter.
9. Rettelser til hjemmeside.
Henrik har rette på hjemme siden, det der står om Face book. Men har fået fjernet Karina og
Lonnies navne, der skal godkende de personer der ønsker at deltage på deres face book gruppe.
Deres navne skal genetableres.
10. Lamper.
Der er en af de gamle standerlamper der er gået ud. Opeka har skaffet pære og den sættes op
snarest.
11. Hængelåse.
Michael indkøber 6 billige hængelåse der skal monteres på container når den ankommer. Michael
orienterer Jørn om dette.
Næste møde 17.feb. hos Henrik kl. 17.30

Næste storskrald tirsdag d. 4.februar Lis tager vagt

