
Info brev fra Grundejerforeningen Runeparken marts 2021 

Grundet corona situationen har det ikke været muligt at afholde GF 2020 og på nuværende 

tidspunkt ved vi ikke hvornår det bliver muligt at afholde i 2021. Når det bliver overskueligt og 

man kan samles mere end 100 personer indendørs, så finder vi et sted og dato. 

Vi påtænker at afholde først det møde vi skulle i 2020 og derefter det vi skal i 2021, men først 

efter et samråd med vor advokat. Bestyrelsen opfordrer til, at beboerne kun indsender emner, der 

er meget vigtige til GF 2021 af hensyn til de mange emner vi har for 2020. 

Budget/regnskab 

Der er udarbejdet et skema over budget 2020, regnskab 2020 samt budget 2021, som medsendes 

denne info. Det er blot til orientering, det er ikke noget, I skal tage stilling til på nuværende 

tidspunkt. 

Status kloak 

Vi ville formentligt havde været færdig med al arbejdet, men grundet, at vi hos tre husstande ikke 

har kunnet skaffe forbindelse fra dem til operatøren, er vi ikke blevet færdig. Dette arbejder vi 

fortsat på.  

El-ladestandere 

Udvalget er blevet forøget med én mand så det nu består af 4 personer inc. Henrik Sternhagen fra 

bestyrelsen. Man formoder, at der bliver fremsat et forslag når der bliver afholdt GF. 

Tagplader til hustagene 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at det ikke er muligt at anskaffe tagplader, der passer i form (B 6 

etc.) så man kan matche tagpladerne hos naboen. Når vi har fået kontakt til en konsulent for dette 

område og kan komme med en løsning, vil det blive indsat på hjemmesiden. Men pas på, hvis I 

ønsker at skifte de nuværende tagplader. 

Reparation af el -tavler 

Da vi skulle have justeret lysfølerne, der tænder/slukker for vor belysning, blev vi opmærksom på, 

at de udendørs el - tavler ikke var blevet holdt vedlige i lang tid. Vor elektriker anbefalede at få 

dem opjusteret, men det kræver en nedlukning af TV/internet signalet. Så dette arbejde udskyder 

vi til et senere tidspunkt når beboerne ikke længere arbejder hjemmefra. 

Nummeret lygtestandere 

De lygtestandere der er placeret ved parkeringsarealerne vil meget snart blive nummereret. På 

den måde bliver det lettere når beboerne indmelder at der ikke er lys i en lampe, for så kan man 

blot opgive nummeret på lygtepælen og vi kan derefter give en klar besked til elektrikeren. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 


