Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Eks. bestyrelsesmøde d. 7.12. 2017
Mødt:
Afbud fra:

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

Referent:

Ole

1. Sager vedr. parken
Legeplads udvalget har besluttet at udskyde at komme med forslag til ombygning af basket
ball/skøjtebanerne. Udvalget består efterhånden mest af Henrik og Michael (bestyrelsen).
Henrik er i gang med at undersøge markedet for brandsluknings udstyr tillige med hjertestarter. (Vi
har fået afslag fra Tryk Fonden om at få en starter fra dem)
Orhan har beskåret træerne på SOA.
En stige er faldet ind og ødelagt traktor dør. Orhan har ordnet det med forsikringen.
Lonnie kontakter asfalt firmaet og påpeger der stadig er huller der mangler at blive rep.
Orhan tager sig af hul ved brønd på SOA.
Boschung har afvist at kunne skaffe reserve dele til vor busk rydder, Orhan har fundet at det kan
indkøbes hos Lyngby Teknik på nettet til billiger priser end hos Boschung. Vi skal derfor så vidt
muligt gøre brug af dette for fremtiden. Orhan giver enten Karina eller Lis besked på varernr. Og så
bestiller de det (kort).
Elektriker har stadig ikke rep. port lampe ved SIA Orhan rykker for dette.
Orhan går i gang med at kantskære
Henrik kommer med tekst forslag til beboerne om vedligeholdelse af græs og bede ude for portene.
Det bliver mailet ud til kommentarer.

2. Budget forslag for 2018
Lis havde lavet et budgetforslag for 2018. Dette blev kommenteret og forskellige rettelser blev
indført. Lis får det skrevet rent og sende det ud på mail til endelig godkendelse

3. Status kloak
Vi har fået et svar fra HTK om det brev Ole har stilet til kommunaldirektøren. De siger vi har en
sag kørende med Forsyningen og at vi kan forvendte et svar om 14 dage. Karina har samtidig rykket
Forsyningen for et svar.
Det har en aldeles stor betydning med disse svar af hensyn til økonomi og aktiviteter.

Lis har taget kontakt med Danske Bank og Jyske Bank ingen af disse har nægtet at vi kan låne 5 mil
kr. men heller ikke vist stor interesse for det.
Inden yderligere tilbud på lån og projektet, afventer vi svaret fra HTK.

4. Forslag fra bestyrelsen til GF
Kloak projektet skal formegentligt op på en eller anden måde, men hvordan ved vi ikke endnu.
Forslag til opmåling af P-pladser. Michael.
Da Karina ønsker at forlade bestyrelsen, vil vi indstille Michael Krum som alternativ.
Vi skal have fundet mindst en ny suppleant?
Henrik overtager administrator jobbet (Nets) fra Karina
Lis spørger Bent Henriksen om han er villig til genvalg som revisor, og spørger også suppleanten
om han er.
Vi skal gøre mere info for at få trailerne ned til SBA 22.
Vi skal have det trykte materiale klart til uddeling 17/18 feb. Ole.

6. Info brev
Vi besluttede at afvendte tryk af info brev til at vi kan skrive på vor blog.

7. Opfølgning af rep. kampagne
Vi afventer at gøre dette til hen på foråret, så vi giver beboerne lejlighed til at gøre det arbejde der
skal gøres i ordentligt vejr. Karina giver gerne en hånd med her.

5. Beretning for året 2017
Ole havde mailet sit forslag ud til beretning for 2017, så kommentarer kunne komme på b.møde,
men der var ingen kommentarer?

6. Beskadiget carporte
Lonnie tjekker om carportene er blevet rep.

7. EDB
Arbejdet med at få ny hjemmeside op at stå må betragtes som udført. Dog er der en kommentar med
m-tlf. logo køre ind over teksterne. Ole beder om at få dette rettet. Hvis nogen finder fejl eller andet
der bør rettes kan det altid blive gjort. Ole har herefter fået installeret nyt mail program (hvor der
bl.a. skal betales licens til Microsoft). Ole har rykket for oprettelse af mail til Lis der bliver
kasser@runeparken.dk

9. Optælling af P- båse
Nu går Michael i gang med denne opgave meget snart.

Næste møde:
Afholdes d. 16.01.2018 kl.17.30 bemærk at det er en tirsdag

