
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 14.3. 2019 
 

Mødt:   Ole, Lis, Michael, Henrik, Lonnie og Mark  
Afbud fra:  Jørn 
 
Referent:  Ole 
 
 
Parken 
Vi har fået Grøn Vækst til at beskære træerne på 2 alleer. For det første fordi de stod for tur, 
derefter for at få et indblik i hvordan Grøn Vækst arbejder. 
Vor konklusion på det arbejde er at det er gjort fuldt tilfredsstillende. Der er beskåret rigtigt og 
oprydningen er gjort perfekt. Prisen for arbejdet er 19.250,00 kr. + moms. 
Vi håber på at GF giver os et ja til at fortsætte med Grøn Vækst, så vi kan få gjort parken 
præsentabel igen. 
Skab.  
Da Jørn var fraværende, kontakter Lonnie Jørn for at høre hvor sagen står. 
 
Tagbeklædning (stålplader) 
En beboer har foreslået os at vi godkender ståltagplader til vore skure / pergolaer og carporte. Da 
disse plader kan indkøbes med sinus kurver vore oprindelige plasttagplader har. 
Bestyrelsens erfaring med plader af stål er at de larmer ganske meget ved regnvejr og haglbyger, 
derfor ønsker bestyrelsen ikke at sådanne plader anvendes i Runeparken. Vi har tidligere fastslået at 
hvis folk ikke kan indkøbe plastplader med de rigtige sinus kurver, må de anvende trapez plader 
 
Asfaltering 
Michael har indhentet et tilbud på at få lappet det første stykke af SIA på 4.700,00 kr. + Moms 
Bestyrelsen vedtog at få gjort arbejdet snarest. 
 
Runehuset 
Bestyrelsen er meget forundret over den måde HTK har håndteret sagen på over for os. Vi afventer 
at gøre mere ved sagen indtil efter GF. 
 
Status kloak 
HTK Forsyning er nu i gang med at rense og spule kloakkerne. De finder ganske mange sager i 
rørene. Vi ved først medio oktober hvilke omkostninger det vil medføre. 
Lis har talt med banken om hvordan det måske kan finansieres. 
 
Hastighedsdæmpende foranstaltning på Husmandsvej 
Breide har nu formuleret et brev til HTKs udvalg der tager sigt af fartdæmpende foranstaltninger. 
De har dead line d. 23.3 og de besigtiger vejene d. 3.5. Så vi håber der kommer noget positivt ud af 
vor henvendelse. 
 
 
 



Salg af hus vi har en sag med 
Vi har modtaget en mail fra HTK hvori de viser os den udbygning vi har klaget over, og samtidig 
skrevet at det skal gøres lovligt. Vi er lidt usikre på hvad vi skal forstå mailen. Ole beder dem om en 
uddybning af mailen. 
 
El-standere 
En beboer har henvendt sig med mail til os med nogle priser og ledningsføring fra gl. garage til P-
plads. Dette er blevet gennemgået af Mark. El – stander problematikken vil blive taget op på GF. 
 
GF 
Lonnie fik valgliste af Ole, Lonnie medbringer stemmesedler  
Vi mødes i kulturhuset kl. 17,00 d. 19.3 (gerne en ½ time før) sammen med Rolf Ledertoug at 
gennemgå sagerne. 
 
Dørvagt Henrik og Lonnie 
 
Lonnie åbner GF og byder velkommen og foreslår dirigent Rolf Ledertoug 
 
Lonnie på talerstolen for bestyrelsens beretning for 2018 (rundsendt med indkaldelsen) 
 
Lis tager regnskab. Lis meddeler at regnskaber er rettet efter udsendelsen, hvilket ikke har nogen 
betydning for resultatet det er et spørgsmål om posteringer etc. Lis trykker 100 stk. rettede til 
omdeling.  Ved forelæggelse af budget meddeler at budgettet indeholder et forslag om at hæve 
kontingent med 200 kr. årligt. 
 
Michael forelægger tilbud fra Grøn Vækst D 1 
Mark forelægger ændring af skøjtebaner til græs D 2 
Michael forelægger brug af tagpap på skure og pergolaer D3  
 
Hele bestyrelsen må være parat til at komme med bemærkninger til Thomas Ts indlæg. 
Mark tager punktet EL-standere. 
 
Henrik tager status af kloaknet 
 
 
 
DIV. 
 
Næste møde er d. 4.4  
 
 
Næste storskrald er d. 8.4 Jørn tager sig af container. Lis og Michael tager vagt.  
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