
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 14.5. 2020 

 

Mødt: Ole, Lonnie, Henrik, Michael og Lis.  

Afbud fra:   

 

Referent:  Ole 
 

 

1. GF 

Bestyrelsen finder en dato så snart det kan lade sig gøre at være mere end 100 personer samlet i en 

sal 

Når dato er fundet, informerer Ole til Rolf og Yvonne.  

Ole skriver indkaldelse, som skal runddeles inden for tidsrammen 3 til 5 uger før dato. 

Bestyrelsen godkender teksten, inden den printes. 

Indkaldelsen skal indeholde den ændring, at Michael ønsker at træde ud af bestyrelsen i 

modsætning til den først uddelte dagsorden. 

 

2. Rød legeplads 

Gulvbrædder i tårn er udskiftet. Michael tjekker om rammen er udskiftet. 

Henrik indkalder legepladsudvalg for at se, hvad der skal gøres ved Brøndby legeplads. 

 

3. Trailer 

Michael har fået solgt den trailer, hvor vi manglede registrerings attesten. Så nu har vi kun en trailer 

at holde vedlige. 

 

4. Brandslukkere 

De tre brandslukkere der er placeret hos Lonnie, skal ombyttes til 1 mindre hos Falck. Den mindre 

skal være placeret ved storskrald når det afholdes. 

 

5. Rør hegn 

Den række hvor Hornsleth boede (SIA) har fået ødelagt rørhegnet ned til skole stien (Rønnevangs 

stien). Michael beder GV om at få det repareret. 

 

6. Hærværk 

Vi har været ud for at der er malet graffiti på teknikhuset og nogle har sat en strand grill og tændt 

den på en af vore nye bænke med det resultat, at det var smeltet helt sammen. Begge skader er 

blevet repareret. 

Vi opfordrer på det kraftigste, at vi voksne holder øje med de unge og at forældre tager en snak med 

deres børn om, at det gør man ikke og at det koster alle familier penge at skulle få udbedre 

skaderne. 

 

7. Vore love og deklarationer 

Vi mener, at vi bør få set vore love og deklarationer igennem. Ole beder Rolf om et tilbud på dette. 

Han skal orienteres om, at f.eks. alt hvad der står om hæk, hegn og skel bør rettes til at man følger 

hegnsloven m m. 



 

8. SBA 22 

HTK laver en større ombygning af SBA 22. Michael undersøger om de vil øge kapaciteten for 

parkering. 

 

9. Jordareal. 

Ole kontakter Mark for tidsplan. 

 

10. Kloak status 

Henrik orienterede om kloak arbejdet. Der mangler stadig nogen opgravning m m, men det skrider 

frem af. 

Der er en husrække der har haft problemer med afløb. Dette bliver undersøgt. 

 

DIV. 

Jørn Hansen overtager jobbet som flag mand efter Boelsmand omgående. Ole sørger for ændring på 

hjemmesiden. 

 

Brud af ordensregler. 

Der er mange, der ikke følger ordensreglerne, især det at det er forbudt at køre med biler på 

stisystemet da det giver dybe hjulspor og knækkede fliser. Der er sågar folk at når bestyrelsen 

henvender sig til dem herom, giver de udtryk for at de er ligeglade. 

Bestyrelsen mener, at det er groft uansvarligt. Vi overvejer derfor at hos beboelser hvor det sker 

(mange gange håndværker) bliver pålagt et ekstra beløb, f.eks. 500,00 kr. på opkrævningen af 

kvartal kontingentet. 

 

 

 

Næste møde d. 15.6. hos Henrik, kl. 17 

 

 

Næste storskrald 16.6 Henrik tager vagt  

 

 


	Beslutningsprotokol
	Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
	Bestyrelsesmøde d. 14.5. 2020
	Mødt: Ole, Lonnie, Henrik, Michael og Lis.
	Afbud fra:
	Referent:  Ole
	1. GF
	Bestyrelsen finder en dato så snart det kan lade sig gøre at være mere end 100 personer samlet i en sal
	Når dato er fundet, informerer Ole til Rolf og Yvonne.
	Ole skriver indkaldelse, som skal runddeles inden for tidsrammen 3 til 5 uger før dato.
	Bestyrelsen godkender teksten, inden den printes.
	Indkaldelsen skal indeholde den ændring, at Michael ønsker at træde ud af bestyrelsen i modsætning til den først uddelte dagsorden.
	2. Rød legeplads
	Gulvbrædder i tårn er udskiftet. Michael tjekker om rammen er udskiftet.
	Henrik indkalder legepladsudvalg for at se, hvad der skal gøres ved Brøndby legeplads.
	3. Trailer
	Michael har fået solgt den trailer, hvor vi manglede registrerings attesten. Så nu har vi kun en trailer at holde vedlige.
	4. Brandslukkere
	De tre brandslukkere der er placeret hos Lonnie, skal ombyttes til 1 mindre hos Falck. Den mindre skal være placeret ved storskrald når det afholdes.
	5. Rør hegn
	Den række hvor Hornsleth boede (SIA) har fået ødelagt rørhegnet ned til skole stien (Rønnevangs stien). Michael beder GV om at få det repareret.
	6. Hærværk
	Vi har været ud for at der er malet graffiti på teknikhuset og nogle har sat en strand grill og tændt den på en af vore nye bænke med det resultat, at det var smeltet helt sammen. Begge skader er blevet repareret.
	Vi opfordrer på det kraftigste, at vi voksne holder øje med de unge og at forældre tager en snak med deres børn om, at det gør man ikke og at det koster alle familier penge at skulle få udbedre skaderne.
	7. Vore love og deklarationer
	Vi mener, at vi bør få set vore love og deklarationer igennem. Ole beder Rolf om et tilbud på dette. Han skal orienteres om, at f.eks. alt hvad der står om hæk, hegn og skel bør rettes til at man følger hegnsloven m m.
	8. SBA 22
	HTK laver en større ombygning af SBA 22. Michael undersøger om de vil øge kapaciteten for parkering.
	9. Jordareal.
	Ole kontakter Mark for tidsplan.
	10. Kloak status
	Henrik orienterede om kloak arbejdet. Der mangler stadig nogen opgravning m m, men det skrider frem af.
	Der er en husrække der har haft problemer med afløb. Dette bliver undersøgt.
	DIV.
	Jørn Hansen overtager jobbet som flag mand efter Boelsmand omgående. Ole sørger for ændring på hjemmesiden.
	Brud af ordensregler.
	Der er mange, der ikke følger ordensreglerne, især det at det er forbudt at køre med biler på stisystemet da det giver dybe hjulspor og knækkede fliser. Der er sågar folk at når bestyrelsen henvender sig til dem herom, giver de udtryk for at de er lig...
	Bestyrelsen mener, at det er groft uansvarligt. Vi overvejer derfor at hos beboelser hvor det sker (mange gange håndværker) bliver pålagt et ekstra beløb, f.eks. 500,00 kr. på opkrævningen af kvartal kontingentet.
	Næste møde d. 15.6. hos Henrik, kl. 17
	Næste storskrald 16.6 Henrik tager vagt

