
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 29.10. 201 
 

Mødt:  Kenneth, Karina, Hornsleth, Lonnie, Jeanette, Laila og 
  Ole  
      
Afbud fra:   
 
Referent:  Ole 
 
 

1. Fibia. Den nye kontrakt blev underskrevet, den gælder for 2 år. Der er 
varslet prisstigninger, for grundparken er det 10 kr. mere pr måned.  

     Den stigning skal Jeanette sørge for at der bliver opkrævet hos samtlige  
     Beboere fra pr. 1. januar 2016. Ole sørger for at prisændringerne kommer  
     på hjemmesiden tillige med Fibias prisvarsling. 
     Hornsleth har fået etableret en service aftale med Fibia der koster os årligt 
     3512,50 kr. Fibia betaler alle omkostningerne med det nye kølingssystem. 
     Om et år skal vi have tilbud indhentet fra bl.a. TDC. 
        

       2. Ekst. Generalforsamlingen. 
           Bestyrelsen mødes kl. 17 i kulturcentret. Hornsleth bestiller øl, vand og    
           Kaffe. Lonnie og Laila kontrollere indgangen. Kenneth byder velkommen 
           Og foreslår Rolf til dirigent. Bent Pasby spørges om han vil forklarer sit 
           Regneark. 
           Bestyrelsens forslag er en ny inspektør. Hvis det bliver et gartner firma er  
           Bestyrelsens forslag DEAS. Der er personer der mangler et Div. Punkt 
           Dagsordnen, Vi spørger dirigenten. 
      

3. Regnskab. Regnskabet er baseret for 3. kvartal. Der ikke noget særligt at  
      bemærke. Fibia har først i oktober sendt regning og den er betalt nu. 
 
4. El Runeparken. Vi har bedt HTK om vi kunne få tilskud til el for veje og 

stier. HTK siger at vi hat sti belysning og det giver de ikke tilskud til. Vi 
     Fået et tilbud at lamper og på alleerne, det vil koste ca. 500.000 kr. så 
     kan vi få tilskud til el forbruget til alleerne. Det har vi afslået da det ikke  
     giver os en besparelse. 
 
5. Kloak aftale. Den er nu på plads med Taastrup Kloakservice. 
 



6. Digital post. Vi får digital post fra ATP, men vi har aldrig brugt  
    Den digitale e- boks. Laila finder ud af hvordan vi får dette op at stå. 
 
7. Branregulativet. Ole har nu fået adressen til dem der skal have et brev  
    Vedr. deres tilbygning. 
 
8. Deklaration vedr. antenne. Vi skal have bragt ændring af tekst vedr. kabel  
    TV op til GF i marts og få teksten godkendt. Ole sørger for dette. 
 
Div. 
    For fremtiden skal alle i bestyrelsen bekræfte modtagelsen af en mail. 
 
    Der er problemer med trafik mellem Runeparken og institutionerne.  
    Kenneth har kontaktet politiet. 
 
   Tagplader. Vi har ikke flere. Kenneth undersøger marked. 
     
 
    Næste bestyrelses møde torsdag d. 19.11.15 hos Kenneth. 
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 


