
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 21.6 2021 
 

Mødt:   Lonnie, Ole, Lis, Jørn og delvis Henrik  
      
Afbud fra:  
 
Referent:  Ole 
 
 

1. Afholdelse af GF 
Vi har nu endeligt fået booket en dato for GF og det bliver d. 6.9 2021 Det bliver 
Kulturhuset koncertsal men kun fra kl.18.15 til 22. 
Bestyrelsen starter kl. 16.30, der skal sættes borde op. 
Ole bestiller Rolf m.m. Lonnie kontakter B. Post optagelse og lyd. Lonnie bestiller øl, vand 
og kage m.m. 
I materialet i indkaldelsen tager vi årsberetningen for 20 med men ikke for 19. Regnskabet 
for 19 medsendes, der kan stilles spørgsmål til dette men der kan ikke ændres på det. 
Ole sørger for at dato og deadline (16.7) kommer på hjemmesiden 

 
2. Fibia 

Henrik har kontakten til Fibia, der er blevet oprettet en sag. Henrik tager fotos af boksene og 
sender til Fibia. 
Fibia vender tilbage om ansvarsfordelingen, hvis det er vores ansvar skal vi have nogen til at 
besigtige boksene og give et tilbud på hvad der skal gøres ved dem, så vi ikke på sigt 
kommer til at miste signal.  
 

3. Biodiversitet 
Hvis der på GF bliver enighed om at indføre biodiversitet i Runeparken, er HTK behjælpelig 
med råd og vejledning. Jørn modtager en brochure herom når den er trykt. 
 

4. Pasning af parken 
Råd til Haven kommer med et tilbud. 
Jørn kontakter GV om bedre oprydning. GV skal huske at give os besked nogle dage i 
forvejen på når de klipper hæk ved biler, så vi kan sætte det på FB. 
Jørn skaffer et tilbud på at få sat fodhegn op, der hvor de mangler. 
 

5. Bestyrelsesmøder 
Efter at have undersøgt forskellige muligheder har vi besluttet, at holde møder som vi plejer 
hjemme privat hos b. medlemmerne. 
 

6. Status kloak 
Den beboer, hvis parcel er berørt af om HTK kan komme til, har nu underskrevet formular 
og den er sendt til tinglysning. Når tinglysningskontoret melder tilbage til HTK forsyningen, 



så kan kloakken blive overdraget til HTK, det bliver forhåbentligt snart. Lis holder fast i 
sagen. 
 

7. Nummer skiltning med vejnavn 
Ole har optalt nr. skilte og er kommet frem til 60 skilte. Hvert skilt koster 200 kr. = 
12.000,00 kr. Dertil kommer montering + nogle standere. Vi mener ikke, vi skal bruge 
penge på dette. 
 

8. Parkeringsskilte 
Jørn har fået tilbud på nye ”parkering forbudt” skilte pris 20.000 kr. Det har vi godkendt, 
Jørn går videre med opgaven. (Hvis vi ikke har korrekte skiltning, kommer der ingen p 
vagter) 
Jørn undersøger om vi kan få sat hastigheds skilte 30 km op. 
 

9. Bord/bænke 
Ole skriver brev til de beboere der har ansøgt om at få bord/bænk + planter på græsplænen 
hvor de bor. 
Da bestyrelsen er delt på dette spørgsmål, anbefaler bestyrelsen at det kommer op på GF. 
Det mener vi er den bedste måde at løse denne sag på. 
 

10. Storskrald 
Vi har store udfordringer med den nye ordning (Mads Bonderup). Alt det der ikke kommer i 
containeren, som bliver lagt i bunker, bliver ikke fjernet samtidigt med containeren. 
Lis undersøger, om de forskellige kategorier skal i klare sække og hvordan vi kan få 
ordningen til at blive bedre. 
 

11. Affalds dage på hjemmesiden 
Der er opstået en fejl med storskralds dato for september på hjemmesiden. Der står nu 2.8 og 
det skal rettes d. 1.9,. Ole sørger for at få det rettet. 

             
12. Ny affalds ordning 

Alle husstande har d.20.6 modtaget i e-boks et brev om, at den nye ordning træder i kraft 1.1 
2022. Man bede folk om at tage stilling til, om de ønsker en ekstra beholder til pap. 
Det har afstedkommet flere reaktioner hos vore beboere, da vi har lavet en aftale med HTK 
om, at vi skal afstemme om to løsningsforslag på førstkommende GF. HTK har bare glemt 
at informere bestyrelsen om det brev, der er blevet udsendt. Men det står stadig fast at vi 
skal stemme på GF d.6.9 om vi ønsker affaldsøer eller individuel affaldsordning. Men de, 
som mener, at de har meget pap affald bør bestille en papbeholder. Hvis valget bliver ø 
affald, så annullere HTK automatisk de bestilte papbeholdere. 
Dette bliver sat på hjemmesiden og Lonnie sætter det på FB. 

        
Næste møde: 
 
Afholdes d. 24.8 kl. 17.00 hos Henrik 
 
Storskrald. 
2.8 kl. 17 – 19 Lonnie tager vagt 


