
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 28.4. 2020 
 

Mødt:  Ole, Michael, Lonnie, Henrik og Lis.  
Afbud fra:   
 
Referent:  Ole 
 
 
1. Michael Krum meddelte at ønsker at træde ud af bestyrelse. 

Michael bliver indtil over sommeren og/eller til GF bliver afholdt. 
 

2. Ordinær GF. 
Grundet at Brian Post ikke kunne stille lydoptager op på den GF der er blevet udskudt, besluttede 
bestyrelsen at indkøbe en optager selv. Dette har Lis/Henrik gjort og vi fik den demonstreret. Ole 
opbevarer den til førstkommende GF. 
Ole har haft en dialog med Thomas T om EL-ladestandere og de foreslår, at man prøver at lave et 
udvalg til et projekt for Runeparken. 
Ole sender tekst herom til bestyrelsen. 
Vi håber på at tagpap tage bliver godkendt på den kommende GF, for vi har ikke taget stilling til 
hvad vi skal gøre , hvis ikke. 
 
3. Kloak afslutning 
Når Vitek er færdig med spuling og langt de sidste strømper skal der laves nogle punkt 
opgravninger. Henrik tager atter fat i HTK forsyningen for at høre nærmere 
 
4. Rød legeplads 
Vi har haft et uheld med et bræt, der er knækket. Michael sørger for at en tømmer omgående 
udbedre denne legeplads, så vi undgår flere uheld. 
 
5. Falck 
Vi har nu fået alt med hjerteløberne op at stå. 
 
6. Rettelser til vore love 
Henrik mener at vi skal se på vore love vdr. hvor mange beboere der skal være til stede på en GF 
for at vedtage bl.a. optagelser af lån i bank. 
Ole undersøger dette sammen med RL 
 
7. Græs såning 
Mark og co. vil gå i gang med at rense jord og fjerne sten fra d .8. maj. Ole meddeler Mark at 
kraftig regnskyld, ikke siver væk fra jordopfyldet i den ende, der er tættest på P plads men løber ud 
på P plads. Der skal laves hul i stenbunden. 
 
 
 



8. Trailer betaling 
En beboer har skrevet til os at han mener at 100 kr. i betaling er for meget. Da det er en beslutning 
der er vedtaget på en GF, står den ved magt indtil det bliver ændret på en GF. Ole underretter 
beboer. 
 
9. Storskrald 
Vi følger atter vor kalender for storskrald. Næste gang er d. 12. maj. Jørn sørger for container og 
afmærkning og er til stede. Lonnie tager vagten. Ole laver opslag på hjemmeside og informere 
Merete 

 
DIV. 
 
Lis bekræfter at vi får breve på vor nye adresse SIA 25 A. 
 
Formanden får nyt tlf. nr. Når dette er klart indsættes dette på hjemmesiden. 
 
Michael efterlyste registreringsattesten til trailer som vi ønsker solgt. Lis undersøger. 
 
Jørn Boelsmand har frabedt sig at være flag mand. Vi søger en ny. Ole skriver dette på 
hjemmesiden. 
 
Næste møde 14.5 kl. 17 hos Lis 
  
 
Næste storskrald er d. 12. maj 17 – 19 Lonnie tager vagt 
 
 


