
Nyhedsbrev for Runeparkens Grundejerforening april 2014 
 
Kommentarer til og forklaring fra Generalforsamlingen d. 17.3.2014.:  
Bestyrelsen har taget ad notam, at der var en del kritik af bestyrelsens arbejde på 
Generalforsamlingen. På baggrund af den ikke så klare beretning, har bestyrelsen vedtaget, at denne 
ved næste Generalforsamling vil foreligge skriftligt med indkaldelsen og regnskab 
 
 
Kontingent/kollektiv betaling til internet og kabel TV: 
Da vi i 2013 besluttede at opgradere vort internet og kabel TV forbindelse, stemte vi da om 
kontingent forhøjelse, der tog udgangspunkt i grundpakken, som var forudsætning for den 
kollektive aftale. Det vedtagne kontingent forhøjelse har foranlediget i første omgang, at bestyrelsen 
der er kontingent fri, ikke skulle betale dette beløb. Generalforsamlingen mente, at dette var en 
fejlfortolkning og at det henhører under anlægsudgifter (kollektiv betaling) og dette beløb skal 
bestyrelsen også betale på lige fod med alle andre. Det har bestyrelsen accepteret. 
 
Regnskabet: 
Da regnskabet blev godkendt med en anmærkning, har bestyrelsen fået gennemgået regnskabet og 
det giver følgende forklaring: 
Årsagen til at regnskabet ikke stemte i første omgang var, at der i økonomisystemet manglede en 
opsætning, der gjorde at kontoen (afskr.) ukurante lampeskærme/tagplader med de kr. 2400,00 ikke 
blev overført ved års kørslen fra 2012 til 2013. 
Det rettede regnskab vedlægges.  
 
Legepladserne: 
Bestyrelsen har fået evalueret legepladserne af et uafhængigt konsulent firma og rapporten har 
medført, at vi har bedt firma Apleg, om at renovere alle legepladserne, dette bliver foretaget snarest. 
 
Park Posten: 
Park Posten var hurtigt ude med et nyt nummer lige efter Generalforsamlingen bl.a. med en artikel 
fra Generalforsamlingen. I artiklen skrives der, at Hornsleth ind imellem brugte et sprog, som vi 
ikke vil gengive i dette blad. Bestyrelsen tager kraftig afstand fra denne påstand og vi er i besiddelse 
af lydbånd hvor vi har kunnet konstatere, at der er blevet sagt ”for helvede” en gang. Dette har de 
51 fremmødte husstande kunne konstatere men de 250 husstande, der ikke var til stede, kunne få en 
opfattelse af noget virkeligt slemt. Det duer ikke Hr. Redaktør.! 
Park Posten beder også bestyrelsen at tage stilling til indførelse af hilsepligt i Runeparken. Her 
skulle man tro, at det var en artikel der var skrevet til 1. april.! 
Bestyrelsen vil under ingen omstændigheder indføre en hilse pligt, men vi synes, at det vil være en 
god skik, at man hilser på hinanden når man færdes i området. Dette bidrager også til et godt 
sammenhold i Parken. 
 
Vand ved bil vaskepladserne. 
Vi opfordrer nu beboerne til at vaske biler eller medvirke til et forbrug af vand, således at vi kan få 
en gennemstrømning af vand på 100 liter pr. måned på hver vaskeplads. 
 
 
 



Tagplader. 
Der er nu pergola tagplader på lager, henvendelse herom til Lonnie Lindquist, SOA 32, tlf. 30 54 29 
03. 
 
Sankt Hans fest 23.06.2014 
Bestyrelsen har indgået en aftale med Tine Køster fra Det Danske Spejderkorps (JACALA) om at 
de vil stå for Sankt Hans festen, med Formand Brian Kirkebække som tovholder fra bestyrelsen. 
Spejderne vil arrangere det normale bål og vil desuden lave et lille et ved grillpladsen. 
Spejderne vil opstille forskellige boder, hvorfra man kan købe drikkevarer, mad og kage. 
JACALA vil udsende nærmere information før Sankt Hans. 
 
 
 
Udvalg for afværgelse af indbrud i Runeparken. 
Jane Rusberg er fremkommet med den ide, at vi i Runeparken samlet skal prøve at gøre noget ved 
de indbrud/trik tyverier, der foregår. Der er derfor nedsat et udvalg, der vil se på denne opgave. 
 
Udvalget: 
 
Jane Rusberg  SIA 88 
Søren Kragh   SOA 15 
Brian Post  SOA 30 
Laila Post  SOA 30 
Erik Hornsleth SIA 99 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 

 
 
 


