Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken - Bestyrelse
Bestyrelsesmøde 24.11.21
Dagsorden til d. 24.11. 2021 kl. 17.30 hos Lis
Deltager: Lonnie, Lis, Jørn, Lotte, Danny og Elin
Afbud: Karina
1. Fodhegn (Jørn)
13.000 kr + moms total - skal have et skriftligt tilbud på at der skal lægges sten, så biler ikke
kan komme ind. Spørge Michael hvad han forslår. Spørg om han kan skaffe maler sten
2. Navneskilte (Jørn)
Der er talt 57 skilte i alt – 4 hvor nummereringen er faldet af.
Beholde stangen, tilføje Allé navn + nr.
Jørn snakker med Thomas Framing fra kommunen og høre ham ad.
3. Opdatering på Grøn Vækst (Lis & Lonnie)
Grøn vækst kontrakten skal opdateres til april.
Kontrakten er kun 1 år ad gangen – kan det forlænges til 2 år?
4. Ladestander (Besøg af Peter Pedersen fra udvalget)
For dyrt at have ladestander ved carportene.
Lade ø (ved transformerstationen) mellem SMA og SOA. Ca. 8 pladser. Når behovet vokser,
så kan man udvide på den anden side.
Har fået 4 seriøse bud. Nu mangler vi at få bud fra entreprenøren, på hvad opkørslen
kommer til at koste at lave – det kommer an på hvilken belægning er under fliserne. Hvis
den er forurenet, så koster det mere, da det skal køres et specifikt sted hen.
Forslag: at dem der har en lade bil, kan have en lade brik eller noget lign. Så man som ejer
betaler lidt mere en fællesskabet.
Spørge i banken om man skal oprette en mobilepay, som skal bruges til når man skal lade.
(Lis) Er det ikke muligt med mobilepay, skal det undersøges med andre muligheder.
3 jordprøver og hvilken forureningsgrad. 1500 kr. x 3 – 4500 kr. for 3 prøver.
Godkendt at udvalget for lavet jordprøver.
5. El i runeparken (Lonnie)
Der er skiftet nogle kabler – de råder til at vi skal skiftes kablerne. De er i gang med at lave
et tilbud. Der var nogle ledninger var rådne. Fungerer som det skal, men skal skiftes på
længere sigt.
6. Julefrokost
Storskrald (Lis)
7. Regning for 6 ekstra dage. Lis har snakket med kommunen, ang. Refundering af regningen.
Jørgen overtager Storskrald
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8. Trailer
Traileren har været på værksted nu, og den er klar til udlejning, ingen regning endnu.
9. Borde og bænkesæt
Der er kommet nyt stel til bordene, og det er sat på, men ingen regning endnu.
10. Diverse – generalforsamling. (Danny)
Kontakte advokaten, ang. at vores vedtægter og deklarationer er forældet.
Lis ringer til Ole og spørger hvad vi plejer, mht. ændring af vedtægter.
Danny finder den vedtægtsændring fra Generalforsamlingen, og ajourfører vedtægten.
Lotte kan finder den seneste udgave af vedtægter og videregiver til Danny.
Vedr. hækken – formulere et brev, som instruerer beboerne i at klippe hækken der er over
1,8 m. (der skal deles ud i januar/februar eller når generalforsamlingsdagsorden bliver delt
ud) (Jørn)
Generalforsamling – 14/15/16.03.22 – mulige datoer/skriver til (Lonnie)
Deadline til at komme med forslag til generalforsamling er 07.01.22 – skrives på
hjemmesiden/facebook (Lotte)
Næste bestyrelsesmøde – tirsdag 11.01.22
Storskrald dato og bemanding
Der ringes til kommunen for datoer.

