
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 4.8. 2020 
 

Mødt: Ole, Lonnie, Henrik og Lis. 
Delvis: Grøn Vækst Jakob F. Jensen og Michael H. Pedersen  
Afbud fra:  Jørn Boelsmand 
 
Referent:  Ole 
 
 

1. Grøn Vækst 
Grundet misforståelser med at beboere var bedt om at flytte biler fra P-pladserne for at der skulle 
ordnes hæk mm og at arbejdet derefter ikke blev udført, bad vi GV om dette møde. 
For fremtiden får vi tilsendt GVs arbejdsplan, som vil blive opsat på vor montre  SIA 25A. 
Der bliver lavet en fast plan om flytning af biler, således at biler bedes flyttes d. første onsdag i 
måneden på SOA og SMA, hvorimod SIA og SBA bedes flytte biler d. 3. onsdag i hver måned. 
(Se tekst om facebook) 
GV giver os et tilbud på to græskant skæringer om året, i stedet for et. 
Vi blev enige om at afbrænding af ukrudt ikke er effektivt. Derfor vil p-pladser for fremtiden blive 
behandlet med et lovligt materiale. 
GV beregner, hvor mange kvm vi har på samtlige legepladser og giver os et tilbud på at grus/jorden 
bliver filtreret, så pælerødderne kommer væk. Dette skal gøres to gange om året. 
Vi får et tilbud på, at nyt græsareal bliver trimmet. 
Vi blev enige om, at et møde mellem bestyrelsen og GV bør holdes mindst en gang årligt.  
 

2. Bestyrelsen 
Michael Krum har af personlige årsager ønsket at forlade bestyrelsen pr. 1.8 2020. 1. suppleant Jørn 
Boelsmand er derefter bedt om at indtræde hvilket Jørn har accepteret. Da Jørn ikke kunne deltage i 
B.mødet har vi udsat konstitueringen af bestyrelsen indtil efter d. 24.8. Lonnie vil have den daglige 
kontakt til GV indtil da. 
 

3. GF 
Da korona smitten blusser op igen, må vi afvente regeringens udmelding d. 10.8. Vi må se i øjnene 
at vi kan blive nødsaget til at aflyse GF igen. 
Ole kontakter Rolf L. for at høre hvordan han ser på at der ikke kan komme flere end 100 mm. 
Henrik taget tjek på hvor vi kan sætte vor nye mikrofon i lokalet. 
Yvonne er først på kontoret d. 14. 8.  Ole kontakter hende for at høre om seneste udvikling med 
sortering af skrald. 
Vi mødes d. 24.8 kl. 16.30 for at sætte borde op. 
 
4. Facebook 
Vi har besluttet at oprette en facebook gruppe, der udelukkende skal bruges til hurtig info til 
beboerne, når der opstår nogle hovsa sager, d.v.s. at beboerne kan kun modtage information  men at 
de ikke kan få en dialog med bestyrelsen på denne facebook. Den får navnet Fra bestyrelsen i 
Runeparken og Lonnie bliver koordinator for denne gruppe. 
 



 
5. Status Kloak 

HTK forsyning har holdt ferie, så der er ikke sket så meget. Henrik mener, at vi må forvente at 
arbejdet først bliver færdig til overdragelse ca. 1. november. 
 

6. Gul/blå legeplads 
Henrik tager action efter ferien. 
 

7. Ovenlysvindue på skur. 
Ole har afsendt brev til husstanden, der har etableret ovenlysvindue på skur og har bedt dem tage 
det af efter d. 24.8. 
 

8. Vejstatus 
Vi har modtaget svar på vor forespørgelse om vejstatus på SBA, idet der står i den lille blå bog 
(vedtægter) at vi har fået overdraget SOA, SMA og SIA fra HTK og at vi herefter skal holde vejene. 
Men det skal vi også med SBA. 
Så alle vore 4 alleer er private fællesveje, hvilket betyder, at vi skal passe dem, men færdselsregler 
skal følges som på almindelige offentlige veje (hastighed, parkering etc.)   
 
 
 
 
 
Næste møde d. 17.8. hos Henrik, kl. 17 
 
 
Næste storskrald 2.9 Ole tager vagt 
 
 


