
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 6.7. 2020 

 

Mødt: Ole, Lonnie, Henrik og Lis.  

Afbud fra:  Michael 

 

Referent:  Ole 
 

 

1. GF d. 24.8 

  

Vi skal have undersøgt hvor mange vi må være i Kulturhusets store sal d. 24.8. Lonnie kontakter 

Michael om dette. 

Michael træder ud af bestyrelsen ved GF og vi har endnu ikke nogen afløser til at stille op. 

Ole trykker indkaldelse uden bilag, der skal uddeles inden d. 3.8 

 

 

2. Kloak status 

Vi har stoppet spuling arbejdet da det firma der står for dette ikke skriftligt har informeret de 

berørte husstande. Det betyder forsinkelse igen og vi har ingen ide om, hvornår alt arbejdet vil være 

udført. Henrik følger op.  

 

3. Falck  

Lonnie har fået ombyttet de tre store brandslukkere hos Falck og modtaget en mindre til brug ved 

storskrald. 

Lonnie kontakter Jørn B. og aftaler at den skal medbringes ved alle storskralds dage. 

Vi har opsagt hjerteløber uddannelsen  med Falck. 

 

4. GV 

 GV har givet os datoer for klipning af hæk og ukrudt fjernelse på P. pladserne, men GVs 

medarbejdere dukkede ikke op til stor fortrydelse for alle beboerne der havde flyttet deres biler væk.  

Lonnie beder om et møde med GV chefen i uge 30 for at drøfte de sager vi er utilfredse med.  

 

5. Græs såning  

Mark og Co. er nu færdige med at lægge muldjord på den tidligere skøjtebane og har sået græs. Der 

kommer ret meget ukrudt op, inden græsset begynder at spire. Vi følger dette. Restbeløb til betaling 

er ca. 8000,00 kr. 

 

6. Facebook 

Når bestyrelsen bliver nødt til at informere meget hurtigt (F.eks.spuling) så skal bestyrelsen selv 

formulere teksten, så den bliver enslydende, med det der bliver indsat på hjemmesiden. 

Lonnie tænker over dette, så koordinering bliver optimalt. 

 

7. Klager fra beboere 

Ole ser på klagerne og sørger for at de bliver sendt videre til de husstande det berøre (bestyrelsen 

skal godkende dette). 



8. Vore vedtægter 

Vore vedtægter og deklarationer trænger til en opdatering. Henrik læser derfor de tekster der står på 

hjemmesiden igennem og stiller spørgsmålstegn ved de tekster der bør efterses. Når dette er gjort, 

beder vi Advodan om et tilbud på at få lavet ændringerne (skal måske op på en GF først). 

Ole ser på kommunes overdragelse af tre veje og ikke fire. 

 

9. Gul/blå legeplads 

Henrik kontakter legeplads udvalget hurtigst efter ferien og beder dem se på gul/blå legeplads. 

 

10. Bankrenter 

Grundet vort indestående i Danske Bank forlanger de at vi betaler renter af dette. Lis undersøger om 

vi kan indsætte større beløb i andre banker. Kan det betale sig at have en bank box? 

 

 

Næste møde d. 4.8. hos Lis, kl.17.30 

 

 

 

 

 

Næste storskrald 3.8. Lis tager vagt. 

Der er stadig beboere, der ikke er klar over, at bygnings affald ikke kan stilles til storskrald hos os 

men at man selv må befordre det på HTKs affaldsplads. 

Senest har bestyrelsen måtte fragte 3 toiletter og byggerester til HTKs plads. 

 

 


