
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 18.6. 2019 
 

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

 
1. Bestyrelsen  
Har vedtaget at de to suppleanter ikke længere skal deltage i bestyrelsesmøderne. 
 
2. Sager vedr. parken 
Jordopfyldning 
Vi har modtaget en a conto regning på jordopfyldning, den betales snarest. Bestyrelsen ønsker en 
forklaring på, hvordan 2. del af opgaven bliver udført? 
Bliver der lagt mere muldjord på? 
Tages de større sten op, før der bliver planeret? 
Hvordan bliver det planeret, inden græsfrø spredes på.? 
Hvornår forventes opgaven færdig løst? 
Michael tager henvendelse til Mark. 
 
Legepladser 
Lonnie har kontaktet AP Leg, der vil give os en samlet plan for de 5 legepladser. 
Prisen vil være kr. 1000,00 + 125,00 for hvert redskab, der er placeret på legepladsen + moms. 
Opgaven forventes løst inden medio okt. 
 
Affaldshåndtering. 
Michael har udarbejdet en plan for placering af fælles affaldskasser. Den er inddelt i 3 muligheder. 
Nu afventer vi, at HTK kommer tilbage til os, så vi kan drøfte med, dem hvordan vi i fællesskab får 
løst denne sorterings opgave bedst muligt. 
 
Status Kloak 
Henrik mener, at vi skal fortælle banken, at vi er parate til at lægge 1.500.000,00 kr. af foreningens 
penge til at betale udgifterne med og de så skal give os en kassekredit, indtil vi får bragt 
finansieringen på plads. Lis kontakter banken. 
 
Grøn Vækst 
Når vi kommer på den anden side af sommerferien, skal vi have et opfølgningsmøde med GV. 
Vi skal bl.a. have lavet en aftale om, hvorledes ukrudtet kan brændes af på P pladserne. Når 
tidspunkt er aftalt, skal vi give beboerne besked om, ikke at holde på p pladsen den dag(e). 
Så skal vi gennemgå de første måneder og få rettet det til, som vi synes bør rettes. 
 
Borde/bænke 
Vi har nu indkøbt for 53.000,00 kr. nye borde/bænke, 2 sæt til hver af de 3 store plæner. 
Sættene er ret tunge, men voksne beboere har ret til at flytte dem rundt på plænen, men ikke fjerne 
dem fra den plæne, de hører til. 



Vi beder samtidig forældre til ivrige børn om, at fortælle børnene, at de ikke skal forsøge at slæbe et 
sæt BORD/BÆNK ned til en legeplads. Sættene skal gerne holde længe. 
  
Trailere 
Vi har igen været nødt til at sende den ene trailer til rep. Den, vi ønskede at sælge, ville køberen 
ikke købe alligevel. Michael tænker over, hvad vi skal gøre. 
 
3. Infobrev 
Brevet er blevet modtaget, som vi kunne forvente. Dem, der synes at parken ikke skal ændre sig fra 
det oprindelige og dem der ønsker frie hænder til at udføre forskelligt arbejde på huse og hegn. 
Men en beboer har lagt et bestyrelsens medlems hus på facebook, fordi han mener at dette medlem 
ikke overholder de regler, der er. 
Det synes bestyrelsen er at gå langt over stregen for at ytre sig. Desuden har bestyrelsesmedlemmet 
indhentet en godkendelse fra HTK, således at det er bygget efter de rigtige forskrifter, så brænd 
undgås. 
Bestyrelsen arbejder videre på denne sag. 
 
4. Tilbygning 
Tag pladerne er for længst taget ned. Men hvad sker der med træskelettet, der er alt for højt. 
Ole sender vort info brev til HTK, således at de kan se, at vi ikke ønsker at forskelsbehandle 
beboerne og samtidig ønsker at høre, hvorledes vi skal håndtere trækonstruktionen som stadig rager 
alt for højt op. 
Der flytter snart nye ind i huset. 
  
5. Velkomstbrev 
Vi har nu rettet velkomstbrevet til. Lis har fået en fil med det. Når Lis for fremtiden modtager en 
besked fra en ejendomsmægler at et hus er solgt til d.d. så sender hun velkomstbrevet til 
ejendomsmægleren og beder vedkommende om, at give det til den nye ejer. 
Vi har netop observeret, at et hus på SIA er sat til salg og at der igen er noget med en overbygning. 
Lis gør ejendomsmægleren opmærksom på dette og sender dem det seneste nyhedsbrev samt 
velkomst brevet. 
 
DIV. 
Gul maskine skal lappes.  
 
Michael undrer sig over, at næsten samtlige håndredskaber ikke længere findes i garagen. Michael 
spørger GV om de har lånt dem. Hvis ikke, om Sabrina kender til hvor de er henne. 
 
Simple Solution har sendt os en regning for at få ordnet, det at Lis kan modtage de mails, Ole 
sender fra runeparken@runeparken.dk  men det virker stadig ikke. I stedet får Ole sin egen afsendte 
mail i indbakken. Lis beder SS om at se på dette igen. 
SBA 22 
Nu har vi igen fået ny kontakt i HTK vedr. SBA 22. Hun spørger os om vi stadig er interesseret i at 
leje huset. Lonnie tager kontakt og meddeler at det er vi, hvis prisen er i orden. 
 
Næste møde er d. 18.7 KL 17.00 
 
Næste storskrald er d. 5.8 Jørn tager sig af container. Lonnie og Ole tager vagt.  



 
 
 


