Beslutningsprotokol
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde d. 17.8. 2020
Mødt:
Afbud fra:

Ole, Lonnie, Henrik og Lis.
Jørn

Referent:

Ole

1. Bestyrelsen konstituerer sig
Bestyrelsen har efter samråd med Jørn, konstitueret sig på følgende vis: Ole sekretær, Henrik
næstformand og Jørn ansvarlig for det grønne område. Da Jørn må passe ekstra på koronavirus, vil
Lonnie tage et møde med ham og sætte ham ind i de verserende opgaver. I den første tid køre vil de
køre et parløb om det grønne område.
2. GF d. 24.8
Vi har atter måtte aflyse vores GF d. 24.8, da det ikke er muligt at være mere end 100 i salen.
Aflysningen er blevet cirkuleret mellem d. 15 – 17 august.
Nu vil vi afvente koronasituationen, inden vi finder en ny dato.
3. Grøn Vækst
Møde med GV har bl.a. resulteret i:
GVs arbejdsplaner skal hænges op i glasmontre i A3 format. Lonnie beder GV om at printe den til
os. Lonnie beder dem om at tynde ud i bevoksningen ved montre.
Vi har vedtaget faste rammer for ukrudtsrydning af carporte og p– pladser på følgende måde:
I perioden maj til oktober den første onsdag i hver måned flyttes biler fra P – pladser og carporte på
Sankt Olavs Alle og Sankt Mikkels Alle
den tredje onsdag i hver måned flyttes biler fra P– pladser og carporte på
Sankt Ibs Alle og Sankt Bendts Alle
Dette skal meddeles i et nyhedsbrev snarest (Ole)
Vi har fået et pristilbud på at få en legeplads gennemgravet og fjernet al det, der ikke er sand og
fint grus. Pris 70.000 kr. Lonnie spørger GV, om der er rabat, hvis vi får lavet det på alle 5
legepladser på en gang.
Det er et stort beløb men det skal stilles op mod at vi på et tidspunkt måske skal anlægge blødt
fald underlag. Vi skal lave flere beregninger.

4. Brev om affalds sortering
Vi har modtaget et brev fra M. om afstemning til affalds sortering. Vi støtter forslaget og sørger for
at det bliver gjort på den måde, når der kan afholde en GF.
Lis har set hvad Strandgårdsparken i Ishøj har gjort, for at affaldsbeholdere står uden for porten
men på en pæn måde. Det kræver dog underlags arbejde og træbygning til samtlige husstande. Det

virker lidt uoverskueligt men pænt. Vi holder derfor fast i at der til GF skal holdes afstemning om
affaldsøer eller individuelt opsamling i plastbeholdere ved hver husstand. Der skal derfor stemmes
om opbevare beholdere uden for porten eller at de skal opbevares inde i vores forgård og så trækkes
ud på de forskellige datoer.

5. Facebook
Lonnie har opsat aflysning af GF på facebook. Der er indtil nu 138 medlemmer, men vi har ikke
overblik over, hvor mange husstande det drejer sig om. Vi skal opfordre beboerne til at tilmelde sig
på næste nyhedsbrev (Ole)
6. Møde med TS og Dan (SBA 22)
HTK har oprettet et servicecenter på SBA 22. De har brug for mange P– pladser og de beder os
derfor, om hurtigst muligt at få fjernet de trailere, der er parkeret ved SBA 22.
Nyt sted for trailer parkering bliver på græsarealet ved præsteboligens syd hæk.
Trailerejerne skal have at vide, at man ikke må køre ind på græsarealet med bil, men at man skal
skubbe/trække traileren ind på plads.
Ole giver trailerejerne besked.
Ligeledes skal pap containerne flyttes. De bliver derfor flyttet til flisearealet ved SIA 25A.
Firmaet der tømmer containerne skal have besked om flytningen.
Vi blev gjort opmærksom på, at vi har ansvaret for kloakdækslet på SBA ved flagstang og det skal
skiftes. TS og Lonnie sørger for dette.
7. Jord opfyldning.
Vi er nu blevet enige med leverandøren af arbejdet om betalingen. Den bliver som aftalt på GF
2019 20.000,00 kr.
8. Gul/blå legeplads
GV har fået sat ild til rækværk rundt om sandkassen. Lonnie beder GV om at fjerne rækværket.
Da det koster en stor sum at holde legepladserne vedlige, derfor vil legeplads udvalget foreslå på en
GF at nedlægge Gul/blå legeplads, og evt. opjustere et par af de andre i stedet for.
Lis vil fremover lave en særskilt konto for legepladserne.
9. IT udvalget.
IT udvalget med JL afholder møde med Fibias nye kontakt person Alexander d. 22.9. Bestyrelsen
ser meget gerne et notat om mødets forløb.
10. Div.
Ole får fremstillet 3 ekstra nøgler til lås på garage.
Nyhedsbrev skal indholde en meget stærk opfordring til beboerne om at levere storskrald mellem
kl. 17 – 19. Kan man ikke finde ud af det, vil bestyrelsen overveje at nedlægge ordningen. Så må
beboerne selv køre på containerpladsen med deres affald.
Ole får fremstillet et skilt med teksten:
Storskrald må kun afleveres mellem kl. 17 og 19 dato:_________
Ole får lavet et skilt med

Trailer parkering
Næste møde d. 30.9. hos Ole, kl.17.30

Næste storskrald 2.9. Lonnie tager vagt.

