
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 29.9. 2015 
 

Mødt:  Kenneth, Karina, Hornsleth, Lonnie og Ole  
      
Afbud fra:  Laila og Jeanette 
 
Referent:  Ole 
 
1. Fibia Kontakt 
Bestyrelsen kan ikke se baggrunden for prisforhøjelserne fra den gamle kontrakt til den nye, og 
ønsker mere tid til dette. Hornsleth har til opgave at undersøge hvornår Fibia skal have kontrakten 
underskrevet. 
Ud fra Fibias svar må vi tage stilling til om vi skal have et møde med TDC. 
 
2. Tilbud fra gartnere/generalforsamling 
Vi har nu udvalgt 3 tilbud, som skal sendes ud med indkaldelsen til GF d. 2.11 som bilag 2,3 og 4 
Karina laver et sammendrag af beregninger på inspektør omkostninger, som bliver bilag 1. 
 
3. GF d.2.11.15 
Ole sender R.Ledertough indkaldelsen til orientering. 
Ole får sat info om GF på hjemmesiden omg. 
Jeanette har fremkommet med en opdateret beboerliste. Ole har rettet de nye ind. 
Den trykte indkaldelse skal være delt ud inden søndag d. 11.10.15. Alle skal være parate til at dele 
ud. 
Brian Post kan ikke klare lydanlæg d. 2.11 Kenneth spørger sin bror. 
 
4. Regnskabs status 
Da de to regnskabsansvarlige ikke var til stede, skal vi have dette på til næste møde. 
 
5. Teknikhuset 
Kenneth har en aftale med Wicotec Kirkebjerg om at afgive et tilbud på ventilation, men de mener 
ikke det bliver nødvendigt med det nye køleanlæg. 
Hornsleth har en aftale med Fibia om, at de overtager køleanlægget og Runeparken betaler for 
servicering af anlægget. 
 
6. Dong Stikledning 
Bestyrelsen mener ikke, vi skal blande os i de individuelle breve DONG har skrevet til beboerne. 
 
7. Traktor 
Kenneth har talt med værkstedet OWG som siger at traktoren bør udskiftes. Vi afventer GF og tager 
da stilling. 
Ejler har givet udtryk for at han holder ferie i april 2016. 
 
 



8. Vandaflæsning 
 
Kenneth mangler at give Ejler besked 
 
9. Kloak aftale 
Hornsleth har fået lavet en aftale med Taastrup Kloakservice, således at vi opfordrer beboerne til at 
kontakte dem, når der opstår en prop. T. Kloakservice afgører hvem der skal betale. 
Grundejerforeningen og beboerne får 200,00 kr. rabat på timebetalingen. Nyhedsbrev sendes ud 
med GF materiale. 
 
10. Styning af alléerne 
Vi har endnu ikke fået opklaret, hvilken allé der sidst er blevet stynet. 
 
11. Trailer parkering 
Laila har spurgt politiet, hvad vi kan gøre ved trailer parkeringen. De kunne kun foreslå os det, vi i 
forvejen gør.  
 
12. Basketball 
Vi har ikke kunnet finde materialerne, så vi glemmer denne sag. 
 
13. Afregning til beboer 
Sagen er ikke blevet gennemført endnu (Kenneth) 
 
14. Brandregulativet 
Lonnie giver Ole adresse på de, der måske har et problem, så de kan få et brev. 
 
15. Ændring af tekst vedr. antenne 
Ole sender R.Ledrtough det nye tekstforslag g beder om hans råd for hvordan vi skal viderekøre 
sagen (Deklaration). 
 
16. Udskiftning af fliser 
Kenneth og Lonnie aftaler en dato for rundgang på arealet, for at se, hvor stor omfanget er med 
knækkede fliser. 
 
17. Breve til beboere 
Vi var ikke helt enige om hvor meget vi skulle gå i rette med beboerne, så vi skriver i et 
nyhedsbrev, at folk skal holde deres bed udenfor, klippe hækken, male træværket når det trænger 
etc. 
 
18. Nabostrid om fælles hegn 
Vi har modtaget en mail fra en beboer der ikke kan blive enig med naboen om et plankeværket der 
adskiller grundene. Bestyrelsen har konstateret, at naboens nye plankeværk ikke rager mere end 
1.80 m op og det er indenfor vore vedtægter. Ole skriver til beboer, der har rejst sagen, at de selv 
må finde en løsning, hvis ikke må de henvende sig til Hegnsstyrelsen. 
 
19. Løse ledninger 
Kenneth kontakter beboer, der ikke endnu har fastgjort de elektriske kabler til det nye plankeværk. 
 



Div. 
Brev fra Tryk forsikring, hvis vi ikke har bemærkninger kører det videre. Så det gør vi. 
Lonnie sørger for transport d. 5.12.15 
 
 
 
 
 
Næste møde: 
 
Afholdes d. 29.10.2015 hos Lonnie kl. 18.30 
 
 


