
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 19.11. 2015 
 

Mødt:  Kenneth, Karina, Hornsleth, Lonnie og Ole  
     
Afbud fra:  Jeanette, Laila 
 
Referent:  Ole 
 
Opføling fra Generalforsamlingen: 
Forsamlingen besluttede at vi skulle søge en ny inspektør. Bestyrelsen besluttede at bruge et 
rekrutterings bureau. Kenneth kontakter Tom Søderhamn for at høre om han kan anbefale et bureau. 
(samtidig at høre om der er nyt om gartner huset). Karina undersøger ligeledes om anbefalinger. 
Vi skal have fundet den rigtige lønramme med og uden bolig. 
Vi skal have startet et bureau op i jan. 2016. 
En beboer har givet udtryk for interesse for jobbet. Når vi har fundet det bureau vi vil bruge skal 
Kenneth henvise ham til det. 
 
Afslag til de 4 firmaer: 
Kenneth har skrevet og givet vort afslag. 
 
Traktor indkøb: 
Vi skal undersøge hvad vi er bedst tjent med i forhold til den park vi har. Karina ser på dette. 
 
Fibia opkrævning: 
Mindste pakken stiger pr. 1.1. 2016 til 129,00 kr. pr mdr. (kvartal 387,00 kr.) Så det er det beløb vi 
skal opkræve af samtlige Runeparkens husstande og som bliver refunderet på regningen de enkelte 
modtager fra Fibia der benytter Fibia. 
 
Runeparkens haveaffald: 
Der er en beboer der er kritisk over for at pap/papir containerne flyver rundt i orkan vejr (det er sket 
to gange indenfor de sidste 3 år.) Grundet manglende fliser og hullede fliser kan vi ikke sætte 
containerne længere ind bag beplantningen. 
Når ny inspektør ankommer taler vi med ham om hvor blade etc. skal lægges indtil bortkørsel. 
 
Flise udskiftning: 
Rundtur for besigtigelse er ved at blive planlagt. 
 
Vandaflæsning: 
Ejler har bedt om et skema til udfyldning. Hornsleth giver dette til Kenneth. 
 
Fældning af acasie træ: 
Hornsleth finder et firma til at udføre denne opgave. 
 



 
Digital post: 
Kenneth har fået en opgave vedr. digital post af Laila. 
 
Generalforsamlings dato: 
Vi skal have chekket datoen af? 
BP vil godt stille op som suppleant. 
Ole sørger for at antenne teksten kommer op som ændringsforslag. 
Vi skal have nedsat en IT gruppe der kan undersøge markedet før vi skal skrive ny kontrakt efterår 
2017. 
 
Diverse: 
Ole svare beboer omkring nedløbsrør (fordeling af udgifter) 
Ole sætter invitation på hjemmesiden vedr. åbning d. 12.12 af Rønnevangs strøget. 
Ole skriver brev til beboer om at fjerne jordbunke fra skøje/boldbane SOA. 
Ole beder om ordrebekræftelse fra Allegade. 
 
 
 
 
Næste møde: 
 
Afholdes d. 7.1. 2016 hos Lonnie kl. 18.30 
 
 


