Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 24.08. 2021
Mødt:

Lonnie, Ole, Lis, Jørn og Henrik

Afbud fra:
Referent:

Ole

1. GF, fordeling af opgaver
Vi mødes med RL kl. 17.00 og gennemgår sagerne.
Vi kan først komme til i salen kl. 18.00 derfor har Lonnie arrangeret med to mænd til at
hjælpe med at stille borde og stole op.
Brian Post er bestilt til optager GF.
Lonnie bestiller øl og vand og kaffe og kage.
Ole laver valgliste til Lis og Lonnie der sidder ved indgangsdør.
Lonnie byder velkommen
Lis tager sig af regnskaberne samt budget (ingen ændring af kontingent)
Ole starter affaldssorteringen op, hertil kommer Lars Kock fra HTK og Jacob Friisbæk
Jensen fra GV.
Henrik kommer med navn til Ole hvem der informerer om El lade standere.
Hvis øer, mener vi det skal være skure med lås.
RL bliver orienteret om biodiversitet.
2. Fibia bokse
Henrik har talt med Thomas fra IT udvalget, der meddeler at alle bokse er OK nu.

3. Pasning af parken
Vi har fået et tilbud på pasning af parken. Tilbuddet ligger tæt op ad hvad vi betaler GV. Det
er ikke specificeret ret godt og vi takker derfor nej tak.

4. Status kloak
Lis har taget kontakt til forsyningen og de to damer ventede åbenbart på hinanden, så sagen
lå bare stille. Det fik Lis klaret og nu har vi fået lovning på at vi får et brev ca. 1.9 2021 der
siger at kloak systemet overgår til HTK forsyning.
Slamson har fået ny bank, Lis skal derfor undersøge hvilken betydning det har for os med
hensyn til garantiordning.
5. Parkering forbudt skilte
Der er blevet sat nye P skilte op. Det viser sig at de myndigheder der har begået skiltene
ikke har haft tjek på den tekst der er placeret under skiltet. En beboer har gjort os
opmærksom på dette. Skiltene får en anden undertekst snart.

6. Legepladser
Vi har fået lavet en rapport om tilstanden på legepladserne. Den er ikke god og vi skal
snarest have udbedret forholdene. Lonnie får indhentet tilbud på dette.
7. Storskrald
Det sidste storskrald forløb udmærket. Men det skal gentages at alt ikke brændbart skal
leveres i klare poser og sorteres i de rigtige bunker. Brændbart kan bare smides i
containeren.
Næste storskrald er d. 1.9 Lonnie og Henrik tager vagt.

Næste møde: Når bestyrelsen er blevet valgt på GF d. 6.9, skal de samles så hurtigt som
muligt og konstituerer sig.

