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Velkomst Bjarne Pedersen, formand bød velkommen, og gjorde herunder 

opmærksom på foreningens 2000-problem, da der i indkaldelsen 

fejlagtigt var skrevet 1999 i stedet for 2000. Peder Grau blev foreslået 

som dirigent.  

86 stemmeberettigede var repræsenteret.  

  

Pkt. A Valg af dirigent Peder Grau blev valgt. 

Dirigenten havde også bemærket det fejlagtige årstal, men da 

vedtægternes bestemmelser om afholdelse af generalforsamling i øvrigt 

var overholdt, kunne der afholdes generalforsamling.  

  

Pkt. B.  

Beretning(er)  

Bjarne Pedersen, SIA 51 fortalte, at beretningen ville blive delt mellem 

ham selv og Henning Nielsen SOA 36, om radio og TV mv.  

Formanden indledte med at meddele foreningen er kommet på nettet. Vi 

har fået en hjemmeside på www.runeparken.dk og 

runeparken@forum.dk er vores E-mail adresse.  

Bjarne betragtede beretningsåret 1999 som et bibelsk år, hvor meget har 

kørt efter devisen: Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men ikke 

bjælken i dit eget øje - Lukas 6,42.Mange henvendelser vedrørende 



deklarationsoverskridelser har givet meget arbejde og kun få positive 

tilbagemeldinger.  

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen har bestået af:  

Maj-Britt Christophersen, SOA 21,  

Børge Pihl, SBA 67, kasserer,  

Ralf Steen Nielsen, SIA 53, sekretær,  

Henning Nielsen, SOA 36, næstformand  

med speciel forstand på radio og TV, internet og impresariovirksomhed 

samt 

formand Bjarne Pedersen, SIA 51.  

Arbejdet i bestyrelsen foregår på demokratisk vis med respekt for 

vedtægter, deklarationer og generalforsamlingsbeslutninger. Bestyrelsen 

forsøger på dette grundlag at træffe beslutninger til gavn og glæde for 

beboerne.  

Alle i bestyrelsen føler sig forpligtet af de trufne beslutninger, uanset 

egen overbevisning.  

Formanden takkede bestyrelsen for en fordomsfri debat og den viste 

interesse.  

Kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

Håndbog 

"Håndbog for Grundejerforeningen Runeparken" kan fås ved 

henvendelse til bestyrelsen.  

Området 

Umiddelbart ser vores område pænt og nydeligt ud, men specielt når der 

har været indsamlet storskrald og haveaffald, ligger der mange 

efterladenskaber. Formanden opfordrede til oprydning.  

Styningen af alletræerne er fortsat.  

De store træer på de nordlige plæner er blevet fjernet. Det kostede 

foreningen blomster og tagplader i skadeserstatning. Nogle af træer er 

blevet brugt på naturlegepladsen, andre er skænket bort.  

På foranledning af henvendelser fra beboere har bestyrelsen indledt et 

samarbejde med kommunens Vej- og Parkafdelingen om gener fra fugle 

(skader) og forholdene på og ved Skolestien.  



Tyverier og hærværk 

Det sker, at der stjæles fra ejendomme og biler i vores område. 

Formanden opfordrede til, at bestyrelsen orienteres for at vurdere 

udviklingen.  

Vores vimpel har været fjernet, men på grund af en vågen beboer kom 

den tilbage.  

I september skete der mange tyverier af bil-emblemer. Der blev etableret 

en god kontakt til nærpolitiet. Mange fik deres emblem tilbage.  

Da Fjernvarmeværket arbejde mellem SIA og SMA blev der begået 

hærværk på maskinerne. Hærværket er uopklaret, men der er udbetalt 

forsikringsdækning.  

Kontakt med medlemmer 

Der har i årets løb været en betydelig kontakt med medlemmer. Det har 

drejet sig om alt lige fra spørgsmål om carporte, udestuer, vindfang, 

antenner og tegninger m.v. Formanden fremhævede det positive i mange 

henvendelser, men opfordrede til, at de fortrinsvis sker skriftligt.  

Parkposten 

Formanden takkede redaktionen for et godt samarbejde og opfordrede 

medlemmerne til at skrive indlæg til bladet.  

Legepladser 

Bjarne rettede en stor tak til det udvalg, som har bygget nye legepladser 

og gjort de eksisterende sikrere.  

Den nye naturlegeplads i den sydlige ende af Parken blev lukket af 

bestyrelsen, da der var nogle børn, som kastede sten på bilerne. 

Foreningen modtog krav om skadeserstatning. Det blev afvist af vor 

forsikring og foreningen har jo kun vores fælles midler. Både forening 

og skadelidte fik at vide, at der ikke var foretaget noget forkert af 

grundejerforeningen.  

Legepladsudvalget ønsker at dele arbejdet, som både kan være træls og 

sjovt, med flere beboere. Den næste chance opstår søndag den 26. marts 

2000 kl. 10.30, hvor Borgen ved SIA fjernes.  

Kørsel på stierne og parkering på alleerne 

Også i år har der været kørsel på stierne og det er fortsat forbudt. 

Reglerne for kørsel på stierne blev vedtaget på generalforsamlingen i 

1993, hvor man fandt det urimeligt, at de beboere som aldrig kører på 

stierne skal betale for (skjulte)skader opstået af andres kørsel. Det blev 

derfor vedtaget, at kørsel på stierne skulle koste en "bøde" på 500,- kr. 

Der var videre enighed om, at samme bøde skulle gives til beboere, som 

ikke tilstrækkeligt tydeligt instruerede håndværkere og andre besøgende 



om, at de ikke må køre på stierne. Disse "bøder" går i vores fælles kasse, 

hvorfra alle vore udgifter betales. Anmeldelse til politiet vil også 

medføre en bøde, men den vil foreningen ikke kunne afholde udgifter 

for. Ejler er ikke blevet pålagt at have særlig øje for disse 

deklarationsoverskridelser, da det ville skade det gode forhold, der er og 

skal være mellem beboerne og inspektøren.  

Når bestyrelsen bliver gjort opmærksom på ulovlig kørsel på stierne, 

bliver der straks sendt et girokort til beboeren. Kun i de tilfælde hvor 

medlemmet kan bevise eller sandsynliggøre, at den fremmede er 

instrueret om forholdet, kan der træffes en anden beslutning.  

Cykling er de samme steder også forbudt; formanden opfordrede til, at 

der udvises hensyn, når et ryddet fortov foretrækkes frem for en isglat 

allé.  

Reglerne om parkering på alleerne er uændrede. Parkering på alleerne er 

stadig forbudt, og det er i stigende grad generende, at de samme personer 

parkerer ulovligt. Det kan medføre alvorlige ulykker. Der er intet til 

hinder for, at medlemmer selv tager kontakt til politiet.  

Formanden citerede deklarationsbestemmelserne om brug af parkerings-

pladser: "Al brug og færdsel på fællesarealerne skal være forbeholdt 

foreningens medlemmer, deres familier og gæster, men kan aldrig gøres 

til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse eller afhændelse."  

Bestyrelsen kan ikke medvirke til at forbeholde enkelte 

parkeringspladser til bestemte beboere, men kan alene opfordre til en 

social optræden.  

Carporte, udestuer og vindfang 

Der er i 1999 ikke opført nye carporte. De senest opførte er nu anmeldt 

til kommunen. Bestyrelsen har ikke haft travlt med at få dem anmeldt, da 

der var rygter om nye og mere lempelige beskatningsregler. Således har 

kommunen den 9. marts 2000 telefonisk bekræftet, at der fra og med år 

2000 ikke længere sker vurdering af carporte. Ejere af carporte med 

brugsretskontrakter lydende på et andet navn blev opfordret til at 

henvende sig til bestyrelsen for at få navnet ændret. Ønsker man at 

opføre carporte, vindfang eller udestuer, skal man først kontakte 

bestyrelsen for at få de anvisninger og tegninger, som skal følges. Der 

kan bygges mellem 2 og 6 carporte på de enkelte pladser. Carportene må 

ikke anvendes til henstilling af blandt andet ikke indregistrerede biler. 

Bestyrelsen har i et par tilfælde anmodet politiet om at få sådanne 

køretøjer fjernet. Parkposten kan anvendes til at finde andre interesserede 

i carporte. Der er i 1999 opført få vindfang.  

Deklarationsoverskridelser 

Formanden nævnte, at trapezplader på udhuse og pergolaer ikke kan 



godkendes, og at plankeværker, pergolaer, tage og ikke oplukkelige 

vinduer skal være sorte. Døre og andre vinduer må være træfarvet.  

Bestyrelsen har i løbet af foråret noteret de deklarationsoverskridelser, 

som er synlige fra fortov og stier. 27 beboere fik i denne anledning et 

brev om at bringe forholdene i orden. Flere har bedt om en længere frist, 

hvilket de selvfølgelig har fået.  

Under henvisning til de to forslag, som vi senere skal behandle (D1 og 

E3) om farver på tage og vinduer, har bestyrelsen valgt at sætte 

behandlingen af disse sager i bero til afgørelse foreligger.  

Såvel bestyrelsen som kommunen er påtaleberettiget over for sådanne 

deklarationsoverskridelser. Kommunen har tilkendegivet, at den vil 

påtale samtlige overskridelser og stille store krav for at tillade ændringer.  

Bestyrelsens forslag (D 1) er fremsat for at gøre det enklere og billige for 

de beboere, som har B5 tagplader, at foretage udskiftninger. Under 

dagsordens punkt E. Forslag fra medlemmerne (E 3) skal der træffes 

beslutning om vinduernes farve.  

Bjarne afsluttede sin første del af beretningen med at erindre om, at para-

bolantenner må opsættes i en højde af indtil 180 cm.  

 

Henning Nielsen fortsatte beretningen 

Driftsforstyrrelser 

Det så i lang tid ud til, at vi i år kunne undgå at tale om 

driftsforstyrrelser, men så kom stormen.  

TV-antennen drejede sig en smule og pludselig var der, på grund af 

skygger, for mange spillere på banen i VM-turneringen i håndbold. 

Vores antenne blev repareret i en halvleg i en vigtig kamp. Det var et 

velvalgt tidspunkt, da det uundgåelige billedudfald under reparationen 

således ikke forstyrrede i kampen.  

Den klassiske radiokanal på DR er blevet flyttet til en ny frekvens. 

Desværre kom meddelelsen om flytning så sent, at vi ikke kunne nå at få 

lavet omstillingen inden den blev flyttet. Vi var derfor ikke i stand til at 

modtage kanalen i nogle dage. I forbindelse med omstillingen opstod der 

problemer med andre kanaler, men alle problemer skulle nu være løst. 

Mange henvendelser fra beboerne viser, at der høres radio.  

Radio2 har i en periode været satellitkanal, men den er nu ved at blive 

flyttet ned på jorden.  



Radiokanalen RTL, som spiller gamle rock- og popmelodier fra 50´erne, 

60´erne og 70´erne, er det i årets løb blevet muligt at modtage i 

Runeparken.  

Bestyrelsen er blevet spurgt om man i Runeparken kan bruge 

TvDanmarks Selector. Selector er en form for dekoder, som ikke kan 

anvendes i Runeparken, da vi udelukkende modtager ikke kodede 

programmer.  

I januar måned blev TvDanmark delt i to. Mange rettede henvendelse om 

vores muligheder for fortsat at følge Brian, Jens, "kongens" piger og alle 

de andre personligheder. Bestyrelsen har ikke ønsket at investere i en ny 

kanal før der foreligger en beslutning på denne generalforsamling, jf 

forslag (E 2), som vi senere skal behandle.  

 

Formanden fortsatte beretningen: 

Fastelavnsfest 

Årets fastelavnsfest var atter vellykket takket være blandt andet optræden 

af rigtige kunstnere. Bestyrelsens samarbejde med lejerforeningen i 

Lindevangshusene er fortsat, således at de stiller borde og stole op, mens 

vi rydder af på Rønnevangsskolen. Festen gav et mindre underskud, men 

det er meget tilfredsstillende at se, at tilstrømningen stadig er pæn og 

ikke faldende.  

Sankt Hans festen 

Festen mislykkes aldrig helt. Måske er der nogle, som ikke kan lide 

underholdningen. Bestyrelsen overvejer derfor til i år en fornyelse af den 

gamle fest ved blandt andet at få beboerne ned på pladsen for at spise 

sammen. Festen vil dog også i år blive afholdt den 23. juni - det er en 

fredag - og vi synger Midsommervisen.  

Cykeltur og fodboldturnering 

Desværre har der ikke i 1999 været afholdt hverken cykeltur eller 

fodboldturnering. Formanden ønskede sig henvendelse fra beboere, som 

ville tage sig tid til at arrangere.  

Haveaffaldsordningen 

Mandag den 27. marts 2000 begynder årets haveaffaldsordning. Der er i 

forhold til tidligere ingen ændringer med hensyn til, at der ikke må 

bruges plasticposer og at jord og efterladenskaber fra husdyr ikke 

betragtes som haveaffald samt at affaldet skal stilles ud ved vejkanten.  

Formanden opfordrede til ikke at stille affaldet alt for tidligt ud og 

henviste til ordningens nærmere regler, som fremgår af den netop 

omdelte brochure fra Vega I/S.  



Storskrald 

Storskrald afhentes hver den første tirsdag i måneden. Bestyrelsen skal 

kraftigt opfordre til, at affald ikke sættes ud for tidligt, og at uafhentet 

affald tages ind igen. En kontakt til VEGA I/S kan eventuelt løse 

problemet med ikke afhentet storskrald.  

Forholdet til kommunen 

Forholdet til kommunen har traditionelt været godt, men det har været en 

hård kamp at få afklaret fordelingen af udgifterne til Forbindelsesvejens 

forskønnelse. Ved fortsatte forhandlinger med kommunen er der opnået 

enighed om en ligelig fordeling mellem kommune og grundejerforening. 

Bestyrelsen finder fordelingen tilfredsstillende. Der forestår herefter blot 

endelig aftale om arbejdets udførsel. Beslutningen om 

Forbindelsesvejens forskønnelse er fra 1997, så det anses for rimeligt 

med en snarlig færdiggørelse.  

I maj 1999 blev materialegården meldt færdig til kommunen. 

Kommunens gartnerafdeling på SBA har fået tilladelse til at etablere en 

parkeringsplads ved indkørslen til afdelingen.  

Formanden tilbød assistance til beboere, som måtte have problemer med 

kommunen eller andre myndigheder.  

Lokalplan 

Der foreligger forslag om anvendelse af området afgrænset af Hveen 

Boulevard og Køgevej, og som ligger syd for Husmandsvej og 

Vandmestervej. Bestyrelsen vil eventuelt udtale sig om forslaget.  

Vandproblemer 

Opmærksomheden blev henledt på, at et stort vandforbrug kunne tyde på 

utæthed med deraf følgende besværligheder.  

For lavt vandtryk kan også være et problem. Bestyrelsen hører gerne om 

vandproblemer og problemer med kloakker.  

Andet 

Ordningen med et hjemmeservicefirmas vinduespudsning eksisterer ikke 

mere. Parkposten kan bruges, hvis der opstår tilbud på vinduespudsning.  

Formanden havde lovet Ejler ikke at omtale ham, hvilket han holdt. Til 

afløsning for Ejler i ferier blev der efterlyst interesserede.  

Det kan til tider være svært at gennemskue, hvad der ligger til grund for 

en handling. Når en cyklist på stien ringer med klokken, er det oftest for 

at undgå en påkørsel, men fodgængeren bliver irriteret og opfatter måske 

ringeriet som et resultat af en "her-kommer-jeg-mentalitet". Med 



udgangspunkt i dette sceneri opfordrede formanden os til at nærme sig 

hinanden.  

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at takke alle 

medlemmer for en god behandling og omtalte specielt dem, som havde 

henvendt sig eller havde stillet forslag. Til sidst blev nye medlemmer 

budt velkommen.  

Dirigenten udledte af den manglende lyst til at kommentere beretningen, 

at den kunne betragtes som taget til efterretning.  

  

Pkt. C.  

Forelæggelse af det 

reviderede regnskab 

Børge Pihl, kasserer, gennemgik det revidere regnskab og fremhævede 

på indtægtssiden:  

Kontingent: kr. 666.600,-  

Institutioner: kr. 14.100,-  

Renteindtægter: kr. 9.540,-  

På grund af renteudviklingen er vore renteindtægter mindre end det 

budgetterede. De samlede indtægter beløb sig i 1999 til 697.140,-  

De samlede udgifter lød i 1999 på 639.141,-, hvilket er ca. 60.000,- 

mindre end det budgetterede. Af årsager til differencen fremhævede 

Børge: Fællesarealer var budgetteret til 141.000,- men beløb sig til 

88.332,-, herunder legepladser, som blot har kostet 18.497,- mens der var 

budgetteret med 50.000,-.  

Balance pr 31. december 1999 viste samlede aktiver på 1.581.375, 

hvoraf ejendommen SMA 38 tegner sig for 1.000.000,- i kontantværdi. 

Af passiver har vi blandt andet skyldige poster på 59.513,- og en friværdi 

på ejendommen SMA 38 på 972.562,-.  

Dirigenten havde lovet ikke at nævne, at vi er en rig forening - Så det 

sagde han ikke, sagde han!  

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

  

Pkt. D. 

Forslag fra  

bestyrelsen 

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen havde stillet forslag om husenes . 

tagplader. Forslaget var uddelt sammen med indkaldelsen, benævnt D 1. 

Formanden oplæste forslaget og forklarede, at det er stillet for at undgå 

fremtidig tvivl, når der skal skiftes tagplader.  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 var af den opfattelse at den nuværende 

deklarations ordlyd "uforandret i mørk farve" kunne bibeholdes. Han 

forudså gentagne ændringer af deklarationen i takt med fabrikanterne 



ændrer i deres farveudbud på tagplader. Hvide plader er ikke tilladte 

hverken efter gammel eller ny ordlyd.  

Formanden gav Ronnie ret i, at der ikke er nogen grund til at erstatte 

mørke plader med sorte plader, når det drejer sig om plader af typen B6. 

Imidlertid har der på flere generalforsamlinger været debat om specielt 

grå B5 plader, da de under forskellige lysforhold kan se meget lyse ud og 

under andre forhold meget mørke. Forslaget er således stillet alene for 

afklare forholdene for de beboere, som har B5 tagplader.  

Dirigenten satte forslaget under afstemning og fastslog at forslaget var 

vedtaget. Ingen stemte imod, 1 stemte hverken for eller imod og ca. 68 

stemte for. Dirigenten bemærkede, at forslaget nu skal forelægges 

kommunen.  

   

Pkt. E  

Forslag fra 

medlemmerne 

  

Generalforsamlingen skulle behandle tre forslag:  

Forslag E 1: Mulighed for opførsel af karnap på 1-plans huse.  

Forslag E 2; Etablering af TvDanmark 1.  

Forslag E 3; Mulighed for at male vinduernes træværk i flere farver.  

  

Forslag E 1  Henning Nielsen, SOA 36 var netop blevet opfordret til at fremlægge 

forslaget. Han henviste til indkaldelsen, som blandt andet var vedlagt 

beskrivelse og tegning af 1-plans hus med karnap og oplyste, at 

kommunen har udtalt, at den kan gå ind for forslaget såfremt 

generalforsamlingen godkender forslaget.  

Vedtagelse af forslaget vil betyde, at deklarationen skal ændres. 

Bestyrelsen har vurderet forslaget og kan gå ind for det.  

Nymann, SIA 86 erindrede om, at der findes forskellige 1-plans huse.  

Birger Kristensen, SIA 5. Under henvisning til husenes forskellige 

indretninger, ønskede Birger, at forslaget også skulle tillade opførsel af 

karnap på 1-plans husenes vestlige side. Forudså desuden problemer med 

en allerede opført karnap.  

Kristian Bæk, SOA 82, som havde stillet forslaget, havde ingen 

indvendinger mod at det tillige skulle være tilladt at opføre karnap på 

den vestlige side.  

Gerd Petersen, SIA 61, fandt at mange ting talte både for og imod 

forslaget. Gerd fandt at karnappen kun gav en lille udvidelse set i forhold 

til etableringsudgiften, men ønskede at en tilsvarende løsning kunne 

findes til 2-plans husene.  

http://runeparken.dk/gen-fors/generalforsamling%202000/ref00.htm#e1
http://runeparken.dk/gen-fors/generalforsamling%202000/ref00.htm#e2
http://runeparken.dk/gen-fors/generalforsamling%202000/ref00.htm#e3


Henrik Petersen, SOA 74 opfordrede forsamlingen til at tage stilling til 

det stillede forslag og opfordrede de beboere, som ønsker noget andet, 

selv at stille forslag, som tilfredsstiller deres ønsker.  

Dirigenten henviste til Kristian Bæks indlæg og formulerede herefter 

forslaget:  

"Undertegnede foreslår, at der på 1-plans husene skabes mulighed for, at 

der kan opføres karnap mod øst og vest ifølge vedlagte tegninger, som 

for så vidt angår karnap på den østlige side er godkendt af Høje-Taastrup 

Kommune."  

Herefter satte dirigenten det ændrede forslag til afstemning og meddelte 

resultatet:  

Ca. 58 havde stemt for  

1 havde stemt imod og  

8 havde hverken stemt for eller imod.  

Forslaget var herefter vedtaget og kunne sendes til videre behandling.  

  

Forslag E 2 Dirigenten oplæste det stillede forslag om etablering af TvDanmark 1.  

Henrik Pedersen, SOA 74, som havde stillet forslaget, meddelte kort og 

med slet skjult ironi, at forslaget godt kunne udvides med flere kanaler.  

Henning Nielsen, næstformand, meddelte resultatet af bestyrelsen 

undersøgelser af priser mv.  

Etablering koster ca. 40,- pr. parcel.  

Driften løber op i ca. 10,- pr. måned pr. parcel.  

Ved afstemning blev forslaget vedtaget med stemmefordelingen:  

50 stemte for  

13 stemte imod og  

12 havde hverken stemt for eller imod.  

Forslaget vedtaget.  

  

Forslag E 3  Dirigenten læste det stillede forslag vedrørende farver på vinduernes 

træværk.  

Mens der blev tændt for overhead´en, så der kunne forevises et 

manipuleret billede af en række huse med forskellige farver på 

vinduerne, gik formanden til talerstolen for at orientere om bestyrelsens 

negative holdning til forslaget. Bestyrelsen finder en vedtagelse af 

forslaget problematisk, da det er vanskeligt at forestille sig, hvordan 



resultatet bliver. Yderligere medfører formuleringen "diverse bejsede 

naturfarver", at det ikke lader sig administrere.  

Henrik Petersen, SOA 74 er glad for sine sorte vinduer, men kunne 

også godt bruge nogle af de foreslåede. Fandt det fremviste billede for 

manipuleret, da ingen kunne finde på ikke at male vinduerne parvis i 

samme farve.  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 fandt også det fremviste billede for 

manipuleret. Det skal ikke være tilladt at male samme vinduesparti i to 

forskellige farver. Diskrete farver kan ikke ødelægge Runeparken. En 

smule forskellighed gør ikke noget. Ronnie fandt tillige, at forskellige 

former for fuger i murværket ikke er generende.  

Dirigenten bad forslagsstillerne om at overveje, om forslaget skal 

korrigeres med hensyn til brug af flere farver på samme parcel.  

Kristian Rohde, SBA 14 fandt ikke, der var grund til at bebrejde 

bestyrelsen det manipulerede billede. Overdrivelse fremmer forståelsen. 

De sorte vinduer er flotte og får bebyggelsen til at fremstå som en 

harmonisk og ensartet bebyggelse.  

Nymann, SIA 86 oplyste, at bygherrerne i sin tid bevidst havde valgt 

den sorte farve for at skjule huller, knaster og andre skavanker. Efter i 32 

år at have set på de samme sorte vindue, kunne det være rart at se en 

anden farve. Egevangshusene er blevet væsentligt pænere at se på, efter 

de er blevet malet i jord- eller naturfarver. Det vil vores også blive.  

Bent Laursen, SMA 30 ønskede en forklaring på forskellen mellem 

sorte vinduer og brune vinduer. De oplukkelige må være brune, resten 

skal være sorte. Hvor er forskellen så?  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 fandt, at det var en god ting med det 

manipulerede billede, fordi det illustrerede hvilke farver, der må være på 

vinduerne efter de gældende regler. For eksempel et oplukkeligt vindue i 

en lys træsort ved siden af de øvrige sorte.  

Lonny Hansen, SOA 60 ønskede, at det fortsat skal være tilladt at holde 

vinduerne, som de så ud oprindeligt. Fandt desuden at den sorte farve er 

kedelig og at det også skal være tilladt at male i lyse farver.  

Tove Riggelsen, SIA 65 opfordrede de enkelte beboer i en række til i 

givet fald at tale sammen om en fælles farve for hele rækken.  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 forklarede, at der ved udskiftning af vinduer 

ikke er grund til at skjule skavanker med sort farve. Med hensyn til en 

fælles farve for en hel række, er det helt op til de enkelte beboere at 



bestemme. Men det er ikke en del af forslaget. Og ønsker man at bevare 

vinduerne, som de var oprindeligt, er dette foreneligt med forslaget.  

Gerd Petersen, SIA 61 forudså, at Runeparken vil komme til at ligne en 

farvelade. Gerd opfordrede de medlemmer, som ønskede flere farver, at 

male vinduerne på indersiden.  

Vibeke Lentz SIA 50 bemærkede kort, at der allerede er mange 

forskellige farver i Runeparken. Vibeke foreslog at bestyrelsen vælger 3 

farver, som kan bruges på vinduer og døre.  

Bestyrelsen anmodede dirigenten om at suspendere generalforsamlingen 

for et kort bestyrelsesmøde på et par minutter.  

- - -  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 meddelte en ændring af forslaget, således at 

formuleringen "Sort, hvid, grå samt diverse bejsede naturfarver", blev 

ændret til "Sort, hvid, grå samt naturfarver".  

Bjarne Pedersen, formand orienterede om resultatet af det korte møde. 

Bestyrelsen frygter for, at Runeparken kommer til at ligne en farvelade, 

men finder det muligt at administrere 3 tilladte farver. I givet fald skal de 

3 farver findes på demokratisk vis, ved at lade samtlige medlemmer 

tilkendegive, for eksempel på en kupon i Parkposten, hvilke farver man 

ønsker.  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 meddelte yderligere en ændring af forslaget. 

"Sort, hvid, grå samt naturfarver", blev ændret til "Sort, hvid, grå samt 

træets naturlige farve".  

Birger Kristensen, SIA 5 foreslog at udskyde forslaget til behandling på 

næste års generalforsamling for at give bestyrelsen og forslagsstillerne 

tid til at finde og definerer de 3 - 4 farver. For at undgå problemer med 

forskellige fabrikanters opfattelse af en farve, kunne foreningen indkøbe 

de godkendte farver. Birger frygtede ellers for konsekvenserne, hvis der 

åbnes en ladeport.  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 meddelte, at da foreningen ikke er et alment 

boligselskab, skal den ikke indkøbe farverne. Ronnie så ikke nogen 

grund til udskyde forslaget.  

Dirigenten forklarede, at forslag E 3 sættes til afstemning og at en 

forkastelse af forslaget betyder, at den af bestyrelsen foreslåede 

procedure efterfølgende kan iværksættes.  



33 stemte for  

46 stemte imod og  

2 stemte hverken for eller imod.  

Forslaget var forkastet.  

  

Pkt. F.  

Fastsættelse af 

kontingent  

Bestyrelsens fremlagte budgetforslag indebar et uændret kontingent på 

2.200,- pr. parcel pr år.  

Kassereren gennemgik de forventede indtægter og udgifter. Indtægterne 

forventes at blive på 696.400,- og udgifterne 710.300,-.  

Budgettets poster bygger på de faktiske udgifter i 1999 samt forventede 

udgifter til den nye tv-kanal.  

Birger Kristensen, SIA 5 havde noteret sig, at kassererhonoraret stiger 

med 2.400,- om året. Birger havde ikke noget imod stigningen, men 

bestyrelsen burde have gjort opmærksom på stigningen, der svarer til ca. 

28%. Ejlers løn stiger blot 1,78%.  

Dirigenten var tæt på at sige noget om kontingent og formue, men 

gjorde det ikke. I stedet gjorde han opmærksom på, at under dette punkt 

skulle generalforsamlingen blot fastsætte kontingentets størrelse.  

Gerd Petersen, SIA 61 gjorde opmærksom på, at der i indeværende år 

skal betales for vandafgift for en periode af 16 måneder. Dette forhold 

ses der ikke at være taget højde for i budgettet.  

Aksel Buch, SOA 68 undrede sig over, at bestyrelsen forventer at kunne 

skaffe afløser i Ejlers ferier for 2.000,- . Skal der ikke fejes og slås græs 

mv.?  

Formanden orienterede om, at kassererens honorar ikke var steget i 7 år. 

I samme periode er Ejlers løn steget flere gange.  

Kassereren korrigerede formanden. Det er ikke 7, men 11 år siden 

kassererhonoraret sidst er steget.  

Den ændrede opkrævning af vandafgift er først kommet til bestyrelsen 

kendskab efter budgettet var udfærdiget.  

Ronnie Hjulmand, SBA 57 gjorde opmærksom på, at 20.000,- til 

legepladser er for lidt. Grunden til at udgiften i 1999 kunne holdes på det 

niveau skyldes alene, at der på naturlegepladsen er brugt mange kræfter 

og få materialer.  



Kassereren gentog, at der var budgetteret med udgangspunkt i 

udgifterne afholdt i 1999.  

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om uændret kontingent 

var vedtaget, da der ikke var andre forslag til kontingentets størrelse.  

  

Pkt. G.  

Valg af kasserer 

Børge Pihl blev genvalgt med akklamation. 

 

Pkt. H. 

Valg af et 

bestyrelsesmedlemmer 

Ralf Steen Nielsen blev genvalgt med akklamation. .  

 

Pkt. I. 

Valg af to 

bestyrelsessuppleanter  

Michael Dinesen og Ronnie Hjulmand blev med akklamation gen- 

valgt i nævnte rækkefølge.  

 

Pkt. K.  

Valg af revisor og -

suppleant 

Bent Henriksen og Ingelise Loland blev med akklamation genvalgt, 

som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.  

 

Pkt. L. Eventuelt Anette Carver, SIA 57 opfordrede, som medlem af legepladsudvalget, 

alle interesserede i at melde sig og give en hånd med på legepladserne. 

Specielt søgte Anette enlige stærke mænd!  

Den 26. marts kl. 10.30 mødes vi på Borgen ved SIA for at rive den ned. 

Anette håbede på, at der så snart som muligt kan findes midler til en ny 

legeplads.  

Judith Andersen, SMA 73, også medlem af legepladsudvalget, gentog 

Anettes opfordring til at give en hånd med på legepladserne. Videre 

gjorde Judith opmærksom på de farlige situationer, der nemt kan opstå 

som følge af ulovlig parkering på alleerne. Bestyrelsen har gentagne 

gange gjort opmærksom på disse farer, men det hjælper tilsyneladende 

ikke. Hvis gentagne henvendelser til bilisterne fra beboerne heller ikke 

hjælper, må vi have politiet til hjælp.  

Gerd Petersen, SIA 61 konstaterede, at mange køber deres egen parabol 

og ønskede i denne forbindelse oplyst, om foreningens paraboler kan 

bruges i stedet. Yderligere ønskede Gerd oplyst om grunden til, at vi ikke 

har dansk tale på EuroSport.  

Ronnie Hjulmand, SBA 57, også medlem af legepladsudvalget, fandt 

lejlighed til at takke de få men effektive beboere, som havde arbejdet på 



 

 

legepladserne. Også Ronnie opfordrede alle til at give en hjælpende 

hånd.  

Dirigent og fødselsdagsbarn, Peder Grau konstaterede, at dagsordenen  

at generalforsamlingen var udtømt, og hermed var afsluttet.  

Afsluttende  Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke på bestyrelsen 

vegne for den udviste tillid. Han støttede opfordringerne til at deltage i 

arbejdet på legepladserne og bemærkningerne om den ulovlige 

parkering. Endelig blev dirigenten takket for ledelsen af 

generalforsamlingen.  

I dagens anledning og på foranledning af dirigentens leg på sidste års 

generalforsamling om at få sit vederlag udbetalt i mursten fra 

Runeparken, fik han en rød sten med inskription i guld. En "GRAU-sten" 

.  

Aftenen blev afsluttet med indtagelse af velsmurt smørrebrød og øl/vand.  

PS! I indkaldelsen til generalforsamlingen var det fremhævet, at der er 

teleslynge i Kulturcentret. Beklageligvis virkede den ikke, og det 

almindelige lydanlæg levede ikke op til vanlig standard. Bestyrelsen vil 

gøres sit yderste for at sikre, at lydforholdene bringes i orden til næste 

generalforsamling.  

Taastrup den 12. april 2000 

_________________________________  

Peder Grau Dirigent  


