Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken - Bestyrelse
Bestyrelsesmøde dato
Referat bestyrelsesmøde d. 02.02.2022 kl. 17.30 hos Lis
Til stede – Lonnie, Danny, Lis, Jørn og Lotte (online)
Afbud – Elin og Karina
1. Opdatering af vedtægter (Line Kirketoft Justesen, Advodan)
Bestyrelsen har i gang sat opdatering af foreningens vedtægter i samarbejde med Advokat
Line Kirketoft Justesen fra Advodan.
Line gennemgik vedtægterne og hendes forslag til ændringer. Bestyrelsen havde mulighed
for at komme med deres input til ændringer/ordlyd.
Bestyrelsens godkendte Lines forslag og dette vil blive fremlagt på General
forsamlingen 2022 til endelig godkendelse.
2. Storskrald
Ved sidste storskrald var der beboer som havde sat diverse store ting efter den aftalte tid.
Det er vigtigt at man overholder det tidsrum, som der stor på foreningens hjemmeside
https://www.runeparken.dk/om-omradet/affaldshandtering, da det koster mange penge at få
det fjerne efterfølgende.
3. Lys i Runeparken
Der har været flere henvendelser fra beboerne vedr. mulighed for at lyset i Runeparken kan
tændes senere end det gpør nu, da det er dyrt have lys tændt når det ikke er mørkt udenfor
Lonnie tager kontakt til OPEKA og ser hvad der kan gøres
4. GF
Lokalet i kulturhuset er blevet ledig d 10 marts 2022, så dette bliver datoen for GF.
Bestyrelsen mødes inden kl. 16:30 og GF starter kl. 18:30
Line Kirketoft Justesen er bestilt til dirigent
Lonnie booker Brian Post til lyd
Lis havde regnskabet for 2021 og budget 2022 klar. Dette blevet gennemgået med
bestyrelsen. Enkelte poster skulle lige rettes til, og så er det næsten klar til underskrift.
Lotte laver dagsorden og bestiller materiale til GF hurtigst muligt så det kan uddeles i uge 7.
5. Skilte med vejnavne (Jørn)
På GF 2021 blev det besluttet at der skulle tilføjes vejnavne til de skilte som hænger de
forskellige rækker for at gøre det nemmere at finde rundt. Jørn har indhentet et tilbud fra
SAFEROAD. Tilbuddet lyder på 800 kr. pr skilt så i alt 45600 kr.
Tilbud accepteret og Jørn bestiller skilte og opsætning
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6. Evt.
Børnene i Runeparken kunne evt. dekorere de nye sten som er sat i stedet for fodhegn med
deres i navne i runer.

Næste bestyrelsesmøde d 8 feb. 2022 kl. 20 hos Lonnie. Kort møde til at få regnskab og budget
endeligt på plads

