
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Eks. bestyrelsesmøde d. 21.9. 2017 
 

Mødt:   Karina, Lonnie, Ole, Lis og Henrik 
      
Afbud fra:  Thomas, Michael og Orhan 
 
Referent:  Ole 
 
Der er blevet indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde grundet 3 sager vi mente ikke kunne vente 
med at blive behandlet til næste bestyrelsesmøde d. 5.10.17 
 

1. Græsslåning. Karian og Orhan, har været i dialog med Bjarne fra Boschung, vedr. hvordan 
kan græsslåmaskinen justeres så den mindsker de massive græsbunker på plænenerne. 
Orhan fik en ide om at ændre knivene til hele flade knive, dette er foretaget og det har julpet 
en del, pris ca.1500,00 kr. 

             Så vi behøvede ikke en større debat om dette emne. 
 
      2.   Bestyrelsen har fået en fornemmelse af at der er beboere der bruger foreningens strøm   
            i deres skure. Det kan være folk der gør det bevidst men det kan også være at en beboer har         
            ”arvet” det fra den forrige ejer. 
            Bestyrelsen ønsker i første omgang ikke at anklage nogle beboere men vil bede samtlige   
            parcelhusejere om at gennemgå det elektriske fra foreningens samlemuffe ved låge ind til  
            Skur og få det rettet hvis man bruger strøm herfra igennem et infobrev. 
            Bestyrelsen håber at få løst sagen på denne måde, hvis ikke må det tages op hvad vi så gør. 
 
     3.    Kloakledninger. Karina og Lonnie har været til møde med HTK forsyningen vedr.  
            Overtagelse af spilde- og regnvands ledningerne. 
            HTK har ingen tegninger over vore kloakledninger, så det er første step at de får disse.  
            Når Karina modtager rapporten fra Kloagger, afleveres en kopi af denne, samt tegning over 
            Vores kloakledninger til HTK Forsyning. 
            Der er en lang række af andre sager som Forsyningen ønsker belyst, før de vil vurdere 
            om de vil overtage hele eller dele af vores kloakledninger. 
            Karina ønsker at trække sig som tovholder i denne sag, når hun har afleveret de to nævnte  
            sager til Forsyningen. Vi skal have Thomas på banen, da han har en viden på dette felt. 
 
 
Næste møde: 
 
Afholdes d. 5.10.2017 kl.18.30 
 
 


