
 

   Beslutningsprotokol 

 Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

  Bestyrelsesmøde d. 11.10.2016 

 

Mødt:  Kenneth, Ole, Laila, Lonnie, Jeanette, Karina 

 

Afbud fra: Ingen 

 

Referent:  Karina 

 

 
Status SMA 38 

Handlen på SMA 38 er gennemført. Huset blev solgt for 1.700.000,00 kr. Pengene er 

deponeret på vores konto. Huset er overdraget pr. 1/10-2016 til køber. 

 

Gartnerhuset (Runehuset) 

Kenneth har kontaktet Jens på Kommunen, vedr. køb af Runehuset. Vi afventer 

Kommunalbestyrelsen, som skal godkende salget til os. 

 

Maskiner 

Vi anskaffer en ukrudtsbrænder og kantskære, som kan holde ukrudt nede mellem 

fliserne. Kenneth har snakket med OG-Maskiner, indhentet tilbud på en, som kan 

sættes på traktor, pris 29.800 + moms og montering. Vi havde en  kantskære, som 

OG-Maskiner har forsøgt at reparere , men dette lykkes ikke. OG-Maskiner har givet 

tilbud på ny kantskære, pris 3.600 + moms. Vi skal ligeledes købe en mindre 

motorsav, til beskæring af træer på Alle´erne osv. i området. 

Dette besluttet af Bestyrelsen indkøbt. 

 

Alarm ved Runehuset SBA 22 

Vi har snakket om, skal vi have alarm ved Runehuset, nu hvor vi har indkøbt nye 

maskiner. Kenneth indhenter tilbud hos diverse udbydere. 

 

Status på lukning af vandhaner 

Vandhaner på vaskepladserne er nu lukket. Kommunens Vejafdeling, har opgaven at 

lægge fliser igen i de opgravede huller. Ved et af de opgravede huller på SBA, har et 

stykke på ca. 2 meter af beboerens hæk taget skade, der bliver efterfølgende sat ny 

hæk. 

 

 



Grave tilladelse, et ønske fra Kommunen 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra It-afdelingen på kommunen, de ønsker at lægge 

fibernet og trådløs netvært ned til deres institutioner, som ligger ved SBA 6 + SBA 8 

+ Husmandsvej, dette er pt. sat på hold. 

 

Trailerparkering 

Vi har bestilt skilte, som opsættes, at det er forbudt at parkere trailere i vores område 

jf. vedtægter for Runeparken. 

 

Løse kabler på nordgavle 

Vi har modtaget en mail fra en beboer, at kablerne er løse. Kenneth kontakter beboer. 

 

Hjemmeside – vedtægter rettes 

Ændringsforslag til GF 2017, alt om inspektørbolig SMA 38 fjernes. Laila og Karina 

kigger hjemmeside igennem. 

 

Mailen til gf-runeparken@ofir.dk 

Ole undersøger om vi kan finde en anden mailkonto, da denne har meget lidt plads, 

og koster penge hvis vi skal have mere. 

 

Møde i It-gruppen 

It-gruppen har holdt møde med Dansk Kabel TV, for tilbud på evt. ny udbyder. Fibia 

er ligeledes kontaktet for møde med It-gruppen. 

 

Cykling på stier 

Bum ved SOA sættes op i løbet af uge 41, ved skolestien. Der er ligeledes bestilt 

skilte, at det er forbudt at cykle på stierne i Runeparken. 

 

Køb af bord til Runehuset 

Laila og Lonnie sørger for dette. 

 

Generalforsamling 2017 

Rolf er booket til d. 28/3-2017 

 

Henvendelse fra beboer, fældning af træer 

Vedr. træerne ved SMA 79, skygger for sol i beboers have. Kenneth og Karina tager 

en snak med Orhan, om beskæring / fældning. 

 

Næste møde 24/11-2016 kl. 17.30 
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