Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 11.5. 2017
Mødt:

Karina, Lonnie, Ole, Lis, Henrik, Michael, Thomas og
Orhan.

Afbud fra:

Jeanette

Referent:

Ole

1. GF referat
Referatet er nu færdigt behandlet og underskrevet af Rolf Ledertoug og blev herefter underskrevet
af den tidligere bestyrelse. Skal herefter hurtigst på hjemmesiden. Ole skal desuden sende det til den
Danske Bank så banken kan se hvem der er fratrådt og hvem der er tiltrådt. Vi skal bede om at
Henrik også kan være godkendelses berettiget.
2. Bank fuldmagter
Lis er blevet godkendt. Kenneth er blevet bedt om at ordne det så Lis også kan komme på e-boks.
3. Orhan sager.
Hen ad vejen skal vi have ryddet op i det bagerste lokale. Vi har for mange kontorstole Orhan finder
3 vi skal prøve at sælge på facebook. Flyttekasserne tilhørere Kenneth dem skal han afhente når han
kommer på plads.
Orhan flytter arkiv mapper fra m.g. til Runehuset snarest.
Thomas indkøber regnvandstønde.
Orhan undersøger om vi kan få skiftet baghjulene på blå traktor så de bliver drejbare.
Vi overvejer om vi skal anskaffe os græs klipper der er biodynamisk, men vi ser tiden lidt an.
Karina har fået tilbud fra Skovhuggeren der er meget billigere end Hansens Service, så vi vælger
Skovhuggeren (Karina). Orhan koordinerer med Skovhuggeren efter Sankt Hans eller i løbet af
efteråret.
Karina indhenter tilbud på palleløfter samt saltspræder.
4. Skel til Grenness Minde
En beboer synes at det nye hegn er for tyndt beplantet. Da grunden stadig tilhører HTK og ikke os
afventer vi og ser hvordan det nye hegn tager fat.
5. Grenplads
Ole har e-mailet til KristinaAn hos HTK og bedt om tilladelse til at bruge grenpladsen til
trailerparkering. Da der ikke kom response blev hun ringet op og det viste sig at det kunne hun ikke
tage stilling til. Hun har sendt vor forespørgelse videre til Lars Koch (hendes chef) og havde bedt
ham svare os inden d. 11.5, hvilket ikke er sket.

6. Legeplads eftersyn.
Michael undersøger til næste gang, om det er lovpligtigt at der skal være eftersyn af legepladserne
mindst en gang årligt.
Michael har undersøgt muligheden om sponsor legeplads i stedet for den røde legeplads. Dette kan
gøres gratis mod skilte med firmanavne monteret. Men ulempen er at vi så skal betale 3.500 kr. +
moms pr. måned til vedligeholdelse. Det er vi ikke interesseret i.
7. Festudvalg 50 års jubilæum.
Henrik har haft møde 8.5 med udvalget og de er i fuld gang med at indhente tilbud på telte, musik.
Slagter, godkendelse til udskænkning etc.
Henrik skal snarest forfatte en tryksag hvor beboerne kan tilmelde sig til og indbetale 100 kr. pr.
husstand. Ole oplyser Henrik om trykkefirma.
7. Legeplads udvalg.
Det nye legepladsudvalg ser sådan ud.
Henrik Sternhagen SMA 56, Michael Krum SIA 82, Lasse Carlson SIA 68 og Ronnie SIA 89
Karina kontakter firma Uniqa om tilbud på sanselegeplads.
8. Opmærkning af P-båse
Henrik/Michael kommer med forslag til næste møde.
9. Kloaknet
Taastrup Kloak Service har kommet med tilbud på rør fotografering af regnvand og spildvandrør,
total på 140.000 kr. hvorimod Kloagger kun skal have 74.800 kr. for det samme. Vi skal have et
supplerende tilbud hvad det vil koste den enkelte husstand at få fotograferet strengen fra hoved rør
ind til husejeren (Karina)
Thomas vil gerne komme med et 3. tilbud.
10. Lamper ved P-pladserne.
Lamperne er nu blevet rettet så de er vandrette, det giver meget bedre lys. Dette er vi tilfredse med.
11. Kontor tid
Næste kontor tid er d. 14. juni, hvem tager vagten.

Diverse:
Lonnie har overtaget kontakten til Niels de Neergaard omkring forhandlingen af Runehuset. Han
siger at det går sin gang og vi skal blot være tålmodige.
Vi vil høre nærmere omkring primo juli.
Vi skal have undersøgt port eftersyn samt el og energi attest. Lonnie.
Karina har indkøbt maling til haveborde. Efterlysning af hjælpere sættes på facebook.
Thomas/Ole undersøger om vi kan få en note book plads på vor mail system hvor vi selv kan skrive
og redigerer. Ole sender mail om veb mail til Thomas.

Materiel udlån rettelse. Næstformand Lonnie til Formand og man kan ikke længere låne stige (Ole
retter).
Lonnie spørger politi Søren om der skal være registrerings attest på trailerne når de udlånes.
Vi skal finde en parkerings løsning for foreningens trailere så de parkeres uden for hegn så brugere
ikke skal låse sig ind på pladsen.

Thomas har udarbejdet skema til aflæsning af vand og el. Det er taget i brug.
Thomas foreslog at vi udarbejder et årshjul, hvor arbejdssager der skal udføres bliver indskrevet.
Karina har fundet et endnu billigere sted at indkøbe hundeposer fra og bestiller en kasse når tid er
inde.
Det er blevet aftalt med Jeanette at hun stopper med at arbejde for bestyrelse pr. 30.6 2017.
Karina forespørger Agera A/S om tilbud på det arbejde Jeanette har udført for os – bogføring.
Michael har fået installeret alam/overvågning og tilbyder nu at give beboerne indblik i dette.
Karina undersøger om vi kan lave et samlet møde d. 14.6, hvor Fibia Matti også kommer, så vi slår
to fluer med et smæk. Samtidig at modtage returnerede wi fi bokse.
Karina tager en snak med ekstern medarbejder om arbejdes opgaver.
Bemærk næste møde er d. 8.6. 17. kl. 17.30.

