
Bestyrelsens beretning for året 2016 
 
Der blev afholdt fastelavnsfest for Runeparkens børn. Det var atter Anja Tholstorf der stod for 
arrangementet og det skal hun have en stor tak for. 
 
Det mangeårige medlem af GF-Runeparkens bestyrelse Erik Hornsleth gik af. Generalforsamlingen 
takkede ham for det store arbejde han i mange år havde lagt i bestyrelses arbejdet, i stedet blev 
Karina Nielsen indvalgt. 
 De to suppleanter Jette Petersen og Bent Palsby blev indbudt til at deltage i bestyrelsesmøderne 
men de er begge holdt op med det af forskellige årsager. 
Jette Petersen blev desuden valgt som revisor suppleant. 
Generalforsamlingens dirigent Rolf Ledertoug måtte bekendtgøre at dette ikke var hensigtsmæssigt, 
men det blev alligevel vedtaget 
På GF blev det vedtaget at nedlægge vaskepladserne uanset hvad det måtte medføre af udgifter Det 
er blevet gjort og det blev ca. 100.000,00 kr. 
Det blev desuden vedtaget at man ikke ønskede at man kan holde høns og duer i Runeparken. 
Bestyrelsen stillede forsag om at ændre vedtægt / deklaration vedrørende TV mast, der for længst er 
fjernet. Den nye tekst blev vedtaget (ikke tinglyst på nuværende tidspunkt). 
Der blev nedsat en IT gruppe, der skal fremkomme med forslag leverandør af NET og TV løsning 
som skal implementeres efteråret 2017 
 
Vor inspektør Ejler Henriksen havde antydet at han ønskede at gå på pension, hvilket han gjorde pr. 
30.4 16. Men grundet hans sene skriftlige opsigelse, kom bestyrelsen sent i gang med at finde en ny 
inspektør, hvilket betød at parken kun blev nødtørftigt holdt af reservemedhjælper Jørn Boelsmand 
m.m. i 2 – 3 måneder. 
Vi fik ansat ny inspektør Orhan Özcan pr. 1. juni og vi gav ham et introduktions møde ved at 
inviterer alle beboerne til storskrald med øl og vand. Der var et pænt fremmøde. 
I forbindelse med den nye ny inspektør har vi investeret i en del nye redskaber. Der er således 
indkøbt ny traktor, ukrudtsgasbrænder til montering på traktor  græsslånings maskine stor, en 
mindre, motorsav, stillads og forskelligt håndværktøj. 
 
Vor nye inspektør kom ud for et færdsels uheld på Husmandsvej. Han kørte fra vest mod øst af 
Husmandsvej og skulle dreje ned af Sankt Ibs Alle da en dame forsøgte at overhale ham. Traktoren 
blev påkørt og væltede om på siden. Orhan kunne heldigvis selv kravle ud, han havde fået 
forskellige knubs og tog på akutafdelingen hvor det blev konstateret at han ikke havde fået nogen 
større skader. 
Traktoren blev repareret af modpartens forsikringsselskab. 
Bestyrelsen kan igen konstatere at Husmandsvej kan være et farligt sted at færdens, der bliver i 
mange tilfælde kørt alt for stærkt, og vi har flere gange forsøgt at få kommunen til at lave bump 
men uden held. 
 
Vi har sammen med spejderne afholdt den traditionsrige Sankt Hans fest, med et pænt fremmøde. 
Et stort tak til alle medvirkende.  
 
Vi har fået solgt Sankt Mikkels Alle 38 for 1.700.000,00 kr. uden at anvende ejendomsmægler, 
bestyrelsen har stået for fremvisningen og dermed sparret de omkostninger det ville have medført. 
Vore advokat har udfærdiget papirerne til 15.000,00 kr., så den sag er ude af verden. 
 



Vi har derefter indgivet en ansøgning om at købe Sankt Bendts Alle 22 prisen ligger på ca. 
1.000.000,00 kr. Inden dette kan foregå skal Høje Taastrups kommunalbestyrelse godkende dette. 
Indtil købet går igennem, lejer vi huset for 2.000,00 kr. pr. mdr. 
Både Orhan og bestyrelsen er glade for huset der hver dag bliver anvendt af Orhan til omklædning, 
frokost spisning, bad/toilet og bestyrelsen afholder alle sine møder i huset. Garage anlægget passer 
meget fint til vor nye maskinpark. Pladsen bliver brugt til storskrald. 
 
Der er blevet fældet en del træer der enten var syge eller skyggede meget for haverne. Desuden er 
der foretaget reparation af knækkede fliser på alle stierne. 
 
Da det som bekendt er forbudt at cykle på stierne og at der ikke må parkeres andet end 
indregistrerede motor køretøjer på p plads arealet, har vi bestilt forbudskilte for dette. 
 
For at sparre på el-regningen er vi gået over til LED pære og lamperne med lysstofrør bliver 
løbende udskiftet med mere moderne belysning 
 
Bestyrelsen har besluttet at afholde 50 års jubilæum for runeparkens etablering d. 19. august i år. Så 
der noget at se frem til der. 
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