Beslutningsprotokol

Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 17.2. 2020
Mødt:
Afbud fra:

Ole, Lonnie, Henrik og Lis.
Michael

Referent:

Ole

1. Banklån
Vi har nu fået udbetalt banklånet på de 3 mil. kr. Lis sørger for at de bliver sat ind på den rette
konto.
2. Ordinær GF 23.3
Vi har fået oplyst at lokalet er opstillet med borde i lange rækker, hvis vi ønsker det anderledens,
må vi selv stille det tilbage som modtaget. Vi mangler stadig at finde ud af mikrofon og højttaler
anlæg. (Michael har oplyst at det er til stede)
Henrik/Lis indkøber optager udstyr hos Lars Green.
Lonnie modtog årsberetningen
Ole giver Yvonne og Rolf besked om at mødes med os på Parkvej 78 kl. 17 d. 23.3.
Ole forelage dagsorden for d. 23.
E 1 bestyrelsen er ikke for
E 2 bestyrelsen er for.
E 3 bestyrelsen er ikke for
E 4 bestyrelsen har ikke taget stilling.
Indkaldelsen omdeles mellem d. 21 - 23 feb.
Lonnie SOA
Lis SMA
Henrik SIB/SBA
Lonnie/Lis tjekker indgangsdør kl.18.15
Lonnie byder velkommen og foreslår RL til dirigent
Lonnie tager årsberetningen, Henrik giver status på kloak.
Ole introducerer affalds håndtering og præsenterer Yvonne
Michael er parat med oplysninger hvis nødvendigt
Ole finder ud af om der kan ske en breefing på el-ladestandere under DIV.
Lonnie spørger om der er nogen interesse for 1. hjælps kursus i forbindelse med hjertestarter.
Michael har bestil lokale i Kulturhuset til GF d. 22.3 2021
3. Storskrald.
Lis har undersøgt hvorfor vi skal betale for at modtage containeren til storskrald. Resultatet er at vi
ikke skal betale i 2020
HTK er villige til at afhente storskrald uden at vi har container. Dette skal vi tænke over.
4. Kloak status
Vi har foreløbigt betalt ca. 2,3 mil kr. Arbejdet er stadig ikke fuldført og vi betaler ikke restregningen før Forsyningen har godkendt det færdige arbejde. Henrik følger op.

5. Flytning
Lonnie har flyttet de tre brandslukkere fra SBA, vi skal have de tre udskiftet til en mindre.
Ny postkasse er opstillet på vores nye adresse SIA 25 A. Denne adresse er også monteret på
postkassen.
Ole har skrevet til beboerne på SIA 25, om de vil være flinke at hjælpe postbuddet med breve til
Foreningen.
Lonnie skriver brev til Foreningen for at vi kan se om det kommer frem til adressen.
6. Falck
Lonnie spørger hjerteløberne om de har fået monteret appen, for nu skulle det være i orden.
Vi har fået udskiftet batterier etc. på hjertestarteren

Næste møde d. 16.3 jan. hos Lis, vi bekræfter endeligt en uge før

Næste storskrald 8.3 Henrik tager vagt Jørn er forhindret

