
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 19.5. 2015 

 

Mødt:  Kenneth, Hornsleth, Laila, Ole og Karina suppleant 

      

Afbud fra:  Lonnie, Jeanette 

 

Referent:  Ole 

 

1. Forsikringer 
Kenneth har nu fået sat sig ind i hvor forsikringssagen står og han vil snarest i samarbejde med 

Søren Kragh se på det tilbud vi har fra Concordia. 

Det blev slået fast at Teknikhuset er Grundejerforeningens og teknikken tilhører Fibia. 

Hornsleth finde ud af hvor boksene er placeret ude på arealet og videregiver dette til Kenneth. 

 

2. Fibia 
Hornsleth er ved at få et nyt kontrakt udkast fra Fibia, der skal erstatte den vi har, der udløber til 

efteråret. Vi ønsker at der bliver indført i kontrakten,  at hvis der kommer lovindgreb der begrænser 

foreningers tvang til at betale til den kollektive aftale, derfor ønsker vi et forbehold indført  i 

kontrakten for dette. 

 

3. GF, vejledende afstemning 
På trods af at vi på sidste bestyrelsesmøde fastslog, at der var en overvejende stemning for at 

erstatte Ejler med en ny Ejler, bragte Ole op, at det måske var bedst i alles interesse at vi indkalder 

til ekstraordinær GF for at fremlægge de tilbud, vi så vil anskaffe fra 

anlægsgartnere/maskinstationer etc. 

Kenneth og Karina er tovholdere for tilbudene. Dette blev vedtaget og vi stiler derfor efter en eks. 

GF til november 

 

4. El-udgifter 

Hornsleth har haft kontakt med Tom Søderhamn (fra HTK). Han har forklaret Hornsleth at 

Runeparken slet ikke har vej/gade belysning men blot havebelysning. Det betyder at vi ikke får 

støtte til belysningen. Hornsleth har aftalt at han og en fra kommunen som Tom aftaler med, skal 

besigtige vort anlæg sammen med Hornsleth. 

Vor belysning der sidder på pergolaerne ikke har jordforbindelse, vil derfor være en større opgave 

at ændre belysningen. 

 

5. Hegn ved Grennessminde 
Hornsleth har fået en henvendelse der går ud på, at hegnet ind til Grennessminde huset ikke er i 

orden. Bestyrelsen konkluderede, at efter vi har fået, at vide at grunden langs præstens have og ind 

til Grennessminde ikke er Runeparkens men tilhører HTK, kan det ikke være Runeparken der skal 

istandsætte hegnet. Det må være HTK og Grennessminde. 

 

 



6. Vandaflæsning 
Der kan nu aflæses vand, brønde etc. Er blevet frilagt. Hornsleth kontakter kommunen og giver 

skema til Kenneth. 

 

 

7. Kloak aftale 
Da Lonnie ikke var til stede, er der ikke noget nyt. 

 

8. Brandvedtægter 
Vi mener at SOA 40 har fået udvidet sit skur, så det måske strider mod brandvedtægterne; Ole 

undersøger dette og skriver brev til beboer om plantning af hæk samt hvad brandregulativet siger. 

 

9. Legeplads 
Der mangler stadig holdehorn på et af svingstativerne på den ene legeplads. Lonnie ser på dette. 

 

10. Sankt Hans 
Kenneth har kontaktet Tine fra spejderne og sagt at spejderne skal ansøge om bevilling til at sælge 

øl Sankt Hans aften. Vi yder tilskud på 8000,00 kr. Det bliver samme orkester som sidste år (vi 

håber de lærer melodien til midsommervisen)! 

 

11. Hjemmesiden 
Man kan nu også se, hvornår hjemmesiden sidst er blevet opdateret. Vi skal have ændret det tekst 

afsnit hvor, der står at vi har en antenne. Hornsleth giver Ole et tekstudkast som han retter til. Inden 

vi ændrer teksten på hjemmesiden, skal det undersøges, om det skal godkendes på en GF. 

 

12. Trailer 
Kenneth indkøber ny trailer til udlån hos Harald Nyborg. Pris ca. 4300,00 kr. Kenneth aftaler med 

Laila om afregning. 

 

13. Diverse 
a. Karina oplyser til Ole om Facebook for Runeparken, så det kan blive oplyst på hjemmesiden med 

et link. 

 

b. En beboer har givet udtryk for, at de 6 mål mangler nye net. Vi bevilligede indkøb af nye net. 

Beboer Peter vil gerne påtage sig sagen. Ole informerer. 

 

c. Vi prøver at sætte de gamle basket ball stativer op på en af banerne. Laila er tovholder. 

 

d. Lysstofrør. Hornsleth har bestil 10 stk. Kenneth har gennem Ejler fået oplyst at vort forbrug er et 

sted mellem 25 til 40 stk. årligt. Vi skal derfor følge brugen af de indkøbte så vi ikke løber tør. 

Ejler kan selv indkøbe forbrugsvare som el-pære. Hornsleth oplyser Kenneth om navn på 

leverandør. 

 

e. Den beboer, der har kørt et træhegn ned skal betale træ udgifterne (Kenneth) 

 



f. Vi har hørt, at hjemmeværnet skal overtage pladsen, hvor gartnerne bor lige nu. Vi har en 

container stående der, vi skal derfor så snart hjemmeværnet overtager spørge, om vi kan have den 

stående der, ellers må vi flytte den til grenpladsen med hængelås. 

 

g. Vi er spændt på, hvad der sker på grunden hvor svømmehallen har været. Kenneth skaffer en 

oversigtsplan for området og sender denne til bestyrelsen. 

 

h. Ferieoversigt (fjernes til hjemmesiden) 

Ole 30.5 til 13. juni 

Karina 3. juni til 11. juni 

Hornsleth 17. sept. til 24. sept. 

Laila 3. juli til 20 juli 

Kenneth 18. juli til 9. august 

Lonnie ? 

Jeanette ? 

  

 

 

 

Næste møde: 

 
Afholdes d. 16. juni hos Kenneth kl. 18.30 

 

 


