Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 26.05. 2021
Mødt:

Lonnie, Ole, Lis, Jørn og delvis Henrik

Afbud fra:
Referent:

Ole

1. Ny dato for GF
Lonnie kontakter Kulturhuset for at finde en mulig dato for afholdelse af GF (30 eller 31
august 7 eller 8 september). På disse datoer skulle det være muligt at samles det antal
beboere der plejer at komme til GF.
2. GV
IT udvalget har bedt bestyrelsen tale med GV om påkørsler af fibernet bokse, da IT udvalget
mener, de er i en forfatning så forbindelserne til beboerne kan risikere at blive dårlig.
På et møde med GV er dette blevet bragt frem. GV siger at de på intet tidspunkt har
modtaget indberetninger om påkørsler. Der sker ikke medarbejderne nogen straf, hvis de
laver skader, desuden har GV en forsikring for sådanne ting. Så GV afviser at deres
medarbejdere har forårsaget skader. IT udvalget og bestyrelsen har ingen beviser for, at GV
har påkørt boksene.
Henrik kontakter Fibia for at bede dem bese boksene og komme med forslag til udbedringer.
GV fremkommer med tilbud på at få sat nye fodhegn op.
De er blevet bedt om at gøre græsslåningen bedre især på stierne med plankeværk.
GV vil komme med tilbud på hundeposer.
3. Biodiversitet
For at forberede os på dette emne til GF, vil Jørn kontakte HTK om dette emne, for at høre
om deres planer og hvilke hjælp vi evt. kunne få ved at anlægge noget af parken til
biodiversitet og hvad det indebærer.
4. Pasning af parken
Jørn har haft kontakt til firma Råd til haven. De vil meget gerne komme med et tilbud på
pasning af parken. Dette går Jørn videre med.
5. Hundepose containeren
Lis har haft møde med ”Mads Bonderup” vedr. udskiftning af hundepose containeren.
De vil uden ekstra omkostninger ombytte den nuværende til en der kan løftes med kran ind
over rækværket. Det vil betyde at vi altid kan have låst portene, så beboere ikke kan komme
ind med affald til hundepose containeren.
Lis spørger om levering og tømning vil blive en anden pris.
Lis har fået sat nye hængelåse på portene og garagedørene så en og samme nøgle kan
anvendes.

6. Status kloak
Gitte fra HTK Forsyning har ikke fået kontakt med landmåler der skal udfærdige nogle papir
der skal bruges for de parceller, hvor kloak løber gennem deres grund. Henrik rykker
kraftigt for at få dette gjort.
7. Parkering forbudt skilte
Jørn får de autoriserede skilte myndigheder til at komme med forslag og priser på korrekt
skiltning for alleerne.
8. Hus/skur
Jørn undersøger muligheder for Container hus/ flytbar skurvogn, i stedet for at bygge et nyt
hus i stedet for garage.
9. Regnskab
Lis omdelte regnskab og bad os at gik det igennem inden næste møde (feedback til Lis)
Div.:
Storskrald Jørn har ikke fået en ordentlig forklaring på hvorfor vi ikke fik leveret en container til
sidste storskralds dag, Han prøver igen.
Hundeposer. Der er kommet hundeposer på lagret og GV har fyldt op.
PC´ere. Henrik foreslår at der indkøbes min. 3 PC´ere til bestyrelsen, således at elektronisk arkiv
kan gå videre, når der bliver skiftet ud i bestyrelsen. Det tænkes der over.
Næste møde: 21 juni kl. 17.00 hos Lonnie

Storskrald.
D. 16. juni. Ole tager vagt.

