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Velkomst
Vi håber på en god generalforsamling

Pkt. A - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår vores sædvanlige dirigent Peder Grau.
Advokat Peder Grau er valgt.
Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for lovlig og overtager således forsamlingen.
Udleveret stemmesedler : 160
Heraf 25 i kraft af fuldmagt

Pkt. B. - Beretning(er)
Bjarne Petersen: Bestyrelsens beretning er som sædvanligt delt op, således at jeg taler om det generelle.
Næstformand Henning Nielsen vil tale om massekommunikationsspørgsmål.
Det billede, som pressen giver af en sag, er sjældent dækkende. Det gælder også vor lokale 'Parkposten'.
Ved at læse de sidste numre kunne man få indtryk af, at vi bor i et område med kiv og kævl. Jeg tror ikke,
det er dækkende, men det vil denne generalforsamling sikkert vise.
I det seneste nummer af DSB´s blad "Ud og Se" har Irene Manteufel skrevet et indlæg, som hedder "mig
først". Introduktionen lyder: "Det er blevet almindeligt at opføre sig som et røvhul. Ingen gider stoppe for
ambulancerne, alle buldrer frem i supermarkedet, og folk råber "fuck dig" til hinanden. HVAD FANDEN ER
DET FOR NOGET?" Hun opregner en række situationer, hvor det gælder, at folk kun tænker på sig selv. En

undersøgelse, som Socialforsknings instituttet for nylig har gennemført tyder på det samme at ingen
tænker på det sociale samvær, man kan have i et boligområde. Sådan må det aldrig blive i RUNEPARKEN.
Beretningsåret har været et travlt og meget krævende år, både hvad angår tidsforbrug og hvad angår
følelser. Vi er af redaktionen af "Parkposten" og af få indlæg fra andre blevet kritiseret for mangt og meget.
Noget kommer jeg ind på i det følgende.
Bestyrelsen.
Der har i 2002 været 8 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen bestået af:
Henning Nielsen (næstformand og massekommunikationsmedlem), Børge Pihl (kasserer),
Ronnie Hjulmand (sekretær),
Jan Pedersen (bestyrelsesmedlem og reservesekretær) og
mig selv, Bjarne Pedersen (formand).
I beretningsåret har der udover bestyrelsesmøderne været en lang række forhandlinger om forskellige
emner.
Medlemmerne har også stået for en lang række praktiske aktiviteter der har holdt dem fangen og har holdt
dem hjemmefra. Tak til bestyrelsen for en energisk debat og tak til ægtefællerne for deres interesse, uden
hvilken det hele havde været noget mere besværligt.
Håndbogen.
Hvis der er beboere, der ikke har den blå håndbog, kan det lade sig gøre ved at henvende sig til bestyrelsen
nu eller senere.
Området.
Når man ser rundt i området, ser det ofte ret godt ud. Det er Ejlers fortjeneste. Der ligger meget efter
afhentning af storskrald og haveaffald, og der er da også dem, der føler sig berettigede til at starte deres
egen losseplads. Det er ikke særligt pænt, og bestyrelsen vil sikkert også påtale dette fremover.
Der er en del beboere, der er trætte af skader eller af andre forhold omkring os. Det kan være træer her og
der uden for Runeparken. Vi har haft en drøftelse med Park- og Vejafdelingen herom, samt om skolestiens
bevoksning og øvrige tilstand. Emnet vil blive berørt senere.
Hærværk.
Det sker; at der er personer, der ikke kan lade vore lamper være. Vi har været i forbindelse med
nærpolitiet, der opfordrer os til at anmelde det umiddelbart, når vi ser det. En telefonisk kontakt til politiet
i Glostrup, der har døgnåben og som har tlf. 4362 1448 er hensigtsmæssig.
Medlemskontakt.
Der har i året været en betydelig kontakt med medlemmerne, gennem personlige henvendelser om alt, lige
fra spørgsmål om carporte, udestuer; vindfang, antenne; tegninger etc. Vi er altid parat til at udtale os, og
forlægger gerne sager for bestyrelsen, men det er altså mest praktisk, hvis spørgeren skriver et lille brev til
bestyrelsen med spørgsmålet, også gerne en e-mail.

Naboforhold.
Bestyrelsen lægger megen vægt på, at der et godt naboforhold. Vi deltager derfor gerne i løsningen af
problemer mellem naboer, der er kommet lidt på kant med hinanden.
Parkposten.
Bestyrelsen takker for dialogen med redaktionen, der udfører et prisværdigt arbejde. Vi kan godt opfordre
til at medlemmerne i højere grad skriver i bladet. Vi vil meget gerne mellem generalforsamlingerne høre
jeres mening.
Det sidste år har dialogen med Parkpostens redaktion været noget ensidig. Vi har skrevet en del, og den
eneste debat, der været er redaktionens kritik af bestyrelsens indlæg og medlemmer samt af bestyrelsens
handlemåde. Men det toppede, da redaktionen i julenummeret skrev, at "Kan hænde Parkposten er
medvirkende til at forstyrre bestyrelsens julefred." Ja, det lykkedes for mit eget vedkommende til fulde, at
man så i det nummer, der kom i weekenden forsøger at gyde Olie på vandene, det er ikke godt nok! Det er
heller ikke godt nok, at formanden citeres for at sige, at bestyrelsen ikke har brug for "Parkposten". Det har
jeg aldrig sagt. Det, jeg har sagt, er, at vi ikke har brug for "Parkposten" til at komme i forbindelse med
medlemmerne. Vi har ikke i den personlige kontakt med medlemmerne mærket noget negativt forhold. Tak
for det! Det ser da også ud til, at det kun er 3,5 % af medlemmerne, der har udtalt sig negativt i den
minispørgeundersøgelse, bladet har gennemført, og det er da ikke så mange endda.
Bladet citerer Carsten Hauch´s digt "Trøst i modgang: Vender sig Lykken fra Dig. Blider Du i Støvet trådt, Og
bli´er af Venner spottet, Af Venner selv forrådt,
Jeg har ikke noget indtryk af, at der er grund til trøst. Jeg er lige blevet bedstefader til det smukkeste barn
nord for Alperne, men Hauch fortsætter da også verset: Du skal det lidet agte, Når Du Dig selv ej sveg, Vi
sendtes hid til Arbejd, Og ej til Lyst og Leg.
Der har været berettiget kritik af, at der gik for længe mellem generalforsamlingen og udsendelsen af
referatet. Referatet blev behandlet på et bestyrelsesmøde i juni, men først den 20. juli modtog jeg det af
dirigenten underskrevne referat. På det tidspunkt var bestyrelsens kopikyndige taget på sommerferie og jeg
havde ikke lyst til at afholde en ikke budgetteret udgift på mellem 7 og 10 tusinde kroner til
mangfoldiggørelse og uddeling af dette historiske dokument. Referatet blev sat på nettet, og der blev i det
førstkommende nummer af "Parkposten" meddelt, at interesserede, der ikke havde lyst eller mulighed for
at tage referatet ned fra nettet kunne henvende sig til et bestyrelsesmedlem for at få et af de sædvanlige
referater. Vi har ikke fået nogle henvendelser.
Bladet har også kritiseret, at "Parkposten" ikke kommer på nettet. Grunden er, at vi frygter, at det trykte
blad så ophører. Der skal stadigvæk være et kritisk blad, og vi efterlyser medlemmer til redaktionen.
Jeg vil takke for de pæne bemærkninger, der også er i bladet, navnlig fra Finn Hansen.
Legepladser.
Der er nedsat et legepladsudvalg, der arbejder energisk med en forbedring af legepladserne. Tak for det
gode arbejde, der desværre ikke altid lønnes efter fortjeneste. Det er bestyrelsens håb, at udvalget
fortsætter sit gode arbejde. Udvalget kan vist godt bruge yderlige medlemmer. For nylig var jeg til et møde
med en beboer i et større rækkehus i Højgårdstoften. Jeg fik at vide, at de sælges til ca. samme pris som
vores. Grunden var efter hans mening vore fællesarealer, legepladser og den lette og sikre adgang til
skolen.

Kørsel på stierne.
Også i år er der kørt på stierne. Kørslen er stadigvæk forbudt og der bliver stadig opkrævet afgifter hos
beboere, der lader leverandører køre på stierne.
Det er ikke en hemmelighed, at også cykelkørsel er ulovlig men med en smule hensyntagen kan vi godt
være her alle sammen.
Parkering.
Der er ikke sket nogen ændring i parkeringsforbuddet. Det er stadig forbudt og i stigende grad generende,
at de samme personer ulovligt parkerer på alleerne, og det kan afstedkomme alvorlige ulykker, navnlig med
børn, der jo ikke altid er så opmærksomme, som de burde være. Der er intet til hinder for at beboere selv
ringer til politiet og beder dem skride ind. I har jo nu nummeret. Det ser ud til at Sankt Bendts Alle er ved at
overtage føringen i ulovlige parkeringer fra Sankt Mikkels Alle. jeg håber ikke, det er tilfældet.
Carporte.
Der er i 2002 bygget 14 carporte, som ikke endnu er helt på plads i det kommunale system. Der er ingen
særlige vanskeligheder forbundet med bygning af carporte, men det er vigtigt at betone, at proceduren
starter med en kontakt til bestyrelsen. Der kan bygges mellem 2 og 6 carporte på den enkelte plads, og man
skal se1vfølgelig følge tegninger og anvisninger, både med hensyn til placering og udformning. Herunder
skal man følge de anvisninger, som bestyrelsen giver. Der kan ske annoncering i "Parkposten" for at finde
ud af om der er andre interesserede, hvis man selv har lyst til en carport. Jeg skal herfra bede de carport
ejere, der ikke har brugsrets kontrakter med deres eget navn på, om at henvende sig til bestyrelsen. leg er
godt klar over, at der er nogle, der har henvendt sig, og disse kontrakter er udarbejdet.
Det bemærkes, at carportene ikke må anvendes til henstilling bl.a. af uindregistrerede biler. I et par tilfælde
har vi bedt politiet eller kommunen fjerne dem.
Udestuer/vindfang.
Et projekt starter med en kontakt til bestyrelsen, der skal godkende såvel projektet som den endelige
færdiggørelse.
Deklarationsoverskridelser.
Jeg skal nævne, at der ikke kan godkendes trapezplader på udhuse og pergolaer, at plankeværk og pergola
skal være sorte samt at det samme gælder tagene, jf. ordene "mørk farve" i deklarationens pkt. 2, stk. 2. Vi
må ikke glemme, at mange huskøbere er tiltalt af det ensartede og rolige billede man får i Runeparken; det
påvirker også prisen i opadgående retning. Jeg erindrer om, at parabolantenner skal placeres, så de ikke
kan ses udefra.
Næstformand Henning Nielsen beretter om TV-fronten.
Næstformanden berettede om diverse problemer med vores tv-anlæg gennem året.
Næstformanden kunne ligeledes berette, at bestyrelsen modtog henvendelse fra TV ZULU i sommeren
2002 - om at kanalen skulle være betalingskanal. Pr. 01.01.2003.
Fra starten da kanalen blev etableret - var den en såkaldt "must carry" kanal - hvilket betyder at alle
grundejerforeninger var forpligtet til at lægge den på deres antenne anlæg - med større omkostninger til

følge. Da man så meddelte at man skulle være en betalings kanal, var der rigtig mange grundejerforeninger
der følte sig snydt.
Bestyrelsen besluttede at lægge sig på linie med de mange foreninger, der protesterede ved ikke at
underskrive den nye kontrakt med TV ZULU. Det resulterede i at TV ZULU gik i sort over nytår. Men kort
efter sendte kanalen et nyt tilbud til foreningerne - Vi kunne se TV ZULU indtil generalforsamlingen havde
afgjort om man ville have kanalen eller ej. Perioden ville i tilfælde af et afslag være gratis. Ved et ja til
kanalen, skal foreningen betale for den mellemliggende periode, dette tilbud sagde bestyrelsen Ja til.
Næstformanden kunne ligeledes berette om diskussioner med såvel STOFA som Eurosport. - indtil videre
har bestyrelsen fået ret i sine dispositioner.
Næstformanden sluttede af med at konstatere at alt i alt gik det godt med vores antenne anlæg.
Formanden fortsætter beretningen.
Fastelavnsfesten.
Vellykket, og der er ikke nogen nedgang i antallet af børn og voksne, der får en dag ud af det. Samarbejdet
med lejerforeningen i Lindevangshusene kunne ikke gennemføres i år. De fandt det for besværligt, at der
ikke må ryges i lokalerne og at det skulle anvendes særligt indendørs fodtøj. Det havde de nu misforstået,
altså det med fodtøjet. Men det var meget besværligt. Der skulle nemlig laves en opstillingsplan, som skulle
godkendes af beredskabschefen. Det kostede lidt tid, men nu er det jo klaret, indtil reglerne igen laves om.
Sankt Hans festen.
Festen har givet anledning til debat, men arrangementet var udliciteret. Heksen kom på bålet efter et
samarbejde med en klasse på Rønnevangsskolen. Vi har allerede hyret et orkester, der kan og vil spille i år.
Cykelturen.
Der er desværre ikke afholdt nogen cykeltur i 2002. Hvis der er frivillige arrangører, skal de være så
velkomne.
Fodboldturneringen.
Tak for fodboldturneringen i forbindelse med Sankt Hans.
Haveaffaldsordning.
Haveaffaldsordning har fungeret udmærket, og den fortsætter med premiere mandag den 31. marts og ca.
hver 14. dag til mandag den 27. oktober. Læg mærke til variationerne i starten og slutningen i den pjece,
der lige er omdelt. Det er stadig ikke tilladt at anvende plastposer, og der må ikke være jord og
hundeefterladenskaber i poserne. Det er stadig ikke tilladt at anbringe haveaffald på parkeringspladserne.
Sæt heller ikke haveaffald ud for tidligt.
Storskrald.
Ordningen har fungeret tilfredsstillende fra kommunens side. Der er blevet taget meget mere med, end
ordningen egentlig er beregnet til. Men fra visse beboeres side har det været et problem, at man ikke har
taget uafhentede ting ind. Heller ikke alle er opmærksom på, at afhentningen er den første tirsdag i
måneden, men i indeværende år gælder det alle måneder, undtagen juni. Fra bestyrelsen skal der lyde en
kraftig opfordring til, at man ikke sætter tingene ud for tidligt, samt at man tager de ting ind, som

storskraldsfolkene ikke har taget med. Hvis man har ting, der ikke er taget med, må man drøfte med VEGA,
hvordan man kommer af med dem.
Carportpladsen på Sankt Bendts Alle.
Det har været kritiseret, at der gik for lang tid fra beslutningen på sidste års generalforsamling om ikke at
erstatte fliserne med tilsvarende fliser. Vi fik at vide, at det ville blive meget dyrt. Vi lovede at erstatte
fliserne med noget andet, og der er nu sket udbedring af skaderne ved lægning af SF-sten. På grund af en
misforståelse hos anlægsgartneren blev hele stykket ikke stenlagt i første omgang, det er nu sket, og der
mangler kun noget jord, som vil blive anbragt snarest.
Forholdet til kommunen.
Runeparken har traditionelt et godt forhold til kommunen. Det har vi også haft i år.
Forbindelsesvejens forskønnelse er nu afsluttet med et godt resultat.
Vi har haft forhandlinger med parkchefen om beskæring af træerne på skolestien og om skadeplage, hvor
Claus Dahl ved et beboermøde indvilligede i beskæring og fjernelse af skadereder. Lokalpressen har
misforstået aftalerne. Der er ingen fare for at beplantningen på alleen skal forsvinde.
Jeg vil gerne herfra takke Knud Rasmussen for udarbejdelse af nye basketkurve, selv om der gik lang tid
med at få dem sat op.
Vi har i bestyrelsen den holdning, at vi skal være gode ved Ejler. Han skal have, hvad han skal have og lidt
til, fordi vi er tilfredse. Det er derimod heller ikke rigtigt, at der ikke var sørget for nødvendig afløser den 7.
marts. Der var ingen sne, kan jeg betro jer. Jeg kom sent hjem den nat, og det lykkedes mig ikke at vælte på
cyklen.
Til slut vil jeg takke de fleste medlemmer for en god behandling. Tak til de medlemmer, der har henvendt
sig, og tak til dem, der har stillet forslag. Der skal også lyde et velkommen til nye medlemmer med håbet
om, at de vil få det godt i "Runeparken".
Jeg overgiver herefter foreløbigt beretningen til generalforsamlingens velvillige behandling.
Hvis der er spørgsmål, vil vi efter evne forsøge at besvare dem.
Beretningen blev godkendt uden debat.

Pkt. C. - Forelæggelse af det reviderede regnskab
Børge Pihl gennemgik regnskabet.
Debat:
Birger Kristensen SIA 5: Ville vide hvor meget indtægterne fra annoncer i Parkposten var.
Kasserer svarer: 1000,- kr.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. D. - Forslag fra bestyrelsen: Begrænsning af bestyrelsens
påtalepligt
D1: Formanden henviste til det udsendte forslag mærket D1.
Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Pkt. E - Forslag fra medlemmerne
Dirigenten spurgte om der var nogen der havde indsendt forslag der ikke var udsendt med indkaldelsen dette var ikke tilfældet.

Forslag E 1 - Etalering af DK4
Forslag: Ruth Lessels
Debat:
Birger Kristensen SIA 5: Ville vide hvad det kostede.
Næstformand Henning Nielsen: Bestyrelsen støtter forslaget. Prisen er en engangs- udgift på 17.900,- +
moms.
Lisbeth Bodholdt SBA 51: Ville vide om der var andre kanaler der udgik på det grundlag.
Næstformand Henning Nielsen: Såfremt det næste forslag ikke blev godkendt kunne man nøjes med at
"stille med en skruetrækker"
Herefter opfordrede dirigenten til at behandle E1 DK4 samt forslaget E2 vedr. TV ZULU samlet men med
separate afstemninger da forslagene griber ind i hinanden økonomisk.

Forslag E 2 - Kanal Zulu bevares
Forslag: Kim Brink Pedersen
Kim Brink Pedersen SMA 55 (forslagsstiller TV ZULU): Ville blot oplyse at der var divergens mellem den af
bestyrelsen oplyste pris og den pris han havde fået oplyst af TV ZULU.
Lonnie Hansen SOA 60: Ville vide om man evt. kunne fjerne den tyske kanal - og således få såvel DK4 samt
TV ZULU.
Flemming Keldsmark SOA 100: Ville vide om ikke E2 (TV ZULU) var indsendt for sent.

Næstformand Henning Nielsen: Berettede at forslaget havde involveret en del skriverier- derfor datoen på
det stillede forslag. Bestyrelsen modtog og accepterede forslaget den 6 januar 2003. Med hensyn til at
slette ARD, kunne dette ikke lade sig gøre da dette ikke stod som forslag i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Samtidig kunne Næstformanden oplyse at TV ZULU kostede 8,25, - pr. parcel pr. måned. Derudover skal der
betales KODA afgift - denne afgift kendes ikke på nuværende tidspunkt, da den ikke er færdig forhandlet hvilket forklarer divergensen i pris.
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget vedr. TV ZULU.
Afstemning:
E1 DK4 = for 66 imod 48 forslaget er vedtaget.
E2 ZULU= for 72 imod 62 forslaget er vedtaget.

Forslag E 3 - Bemyndigelse til at indhente tilbud på telefoni/internet/antenne
Forslag: Jan Pedersen
Debat: Maj-Britt Christoffersen SOA 21: Ville gerne havde uddybet forslaget.
Kim Brink Pedersen SMA 55: Ville gerne vide hvem der blev udbyder.
Jan Pedersen SIA 94: Pointerede at dette kun var et forslag til indhentning af tilbud, man kan således ikke
svarer på hvem der evt. måtte være udbyder. Det er i dette tilfælde ikke relevant, men den udbyder han
selv arbejdede med er CIRQUE. Som har TELE 2 i deres bagland.
Efter yderligere gentagelse af ovenstående blev forslaget vedtaget med - ifølge dirigenten, overvældende
majoritet overfor de 14 der stemte imod.

Forslag E 4 - Ændring af vedtægterne
Forslag: Mogens Lessels
Debat:
Mogens Lessels SBA 73: Forslagsstilleren mente at alt hvad bestyrelsen havde at sige, vedr. referatet - ville
være at "hælde vand ud af ørene" og anbefalede at stemme for forslaget.
Her anbefalede dirigenten at behandle såvel E4 samt E5 under samme debat - men med separate
afstemninger.

Forslag E 5- Ændring af vedtægterne
Forslag: Birger Kristensen

Birger Kristiansen SIA 5: Begrundede sit forslag med at han mente at det ikke fremgik af referatet fra sidste
år, at han stillede mistillidsvotum til dirigenten. Birger gjorde samtidig opmærksom på at såfremt det blev
accepteret at udsende referatet samt at det kunne behandles på den efterfølgende generalforsamling - så
ville han trække forslaget.
Her gjorde dirigenten opmærksom på at han ikke varetog hvervet sidste år, men at det altid er muligt at
stille et forslag på den efterfølgende generalforsamling vedr. referatet, såfremt man fandt det misvisende.
Debat:
Christian Rohde SBA 14: Filosoferede over hvorvidt det var en "svipser" eller ej vedr. referatet.
Formanden svarer: bestyrelsen mente ikke at en ekstraordinær udgift på mellem 7 og 10 tusinde for at få
trykt referatet af en anden end den normale kopisagkyndige (der var på ferie) ville være forsvarligt. Med
hensyn til Birgers forslag (E5) mente bestyrelsen at, en behandling af sidste års referat punkt for punkt, ville
belaste en generalforsamling voldsomt. Skulle det ske at man underkendte ét enkelt punkt - hvad skal en
siddende bestyrelse arbejde efter, hvis grundlaget for bestyrelsen beslutning underkendes efter næsten et
helt år. Bestyrelsen anbefaler at man stemmer nej til E5.
Mogens Lessels SBA 73: Mente stadig at formanden hældte vand ud af ørene. Og ville vide hvad man havde
imod at man vedtog at referatet skal ud.
Formanden svarer: formanden fastholdt at han intet havde "imod" at referatet kom ud, man havde alene
taget stilling til den ekstra omkostning på mellem 7 og 10 tusinde kr. det ville have kostet - fordi referatet
blev så sent færdig at den normale trykker ikke var til rådighed. Men derudover så formanden frem til den
"skov af hænder" der ville være når der skulle vælges nye bestyrelsesmedlemmer
Hornslet SIA: Mente at den nye bestyrelse skulle have én måned - så kunne de vise hvad de duede til..
Ronnie Hjulmand SBA 57: Ønskede at korrigere "måltavlen" for det skyts der blev rettet mod formanden,
og fastslog at det var ham og hans computer der var skyld i den første - og måske væsentligste forsinkelse
af referatet. Han mente at referater skal udsendes, men set i lyset af et nedstemt budgetforslag på den
sidste generalforsamling og de deraf følgende besparelser- mente han at beslutningen var rigtig, under de
givne forudsætninger.
Stefan Kristensen SIA 71: Mente at man skulle huske på - når man kom med diverse forslag om en måneds
frist for referatet- at dette er frivilligt arbejde, og at man skulle sætte pris på dem der gad.
Flemming Keldsmark SOA 100: Anbefalede at man stemte nej til såvel E4 som E5.
Mogens Lessels SBA 73: Mente at Ronnie Hjulmand ligeledes "hældte vand ud af ørene". Han mente
ligeledes at han ikke behøvede at stille op til bestyrelsen for at legitimere sine protester.
Afstemning E4.
For 68 Imod 85
Forslaget er forkastet

Birger Kristensen SIA 5
Trækker sit forslag (E5)

Forslag E 6 - Nye legepladser
Forslag: Legepladsudvalget
Kenneth Lippert SMA 35 (for udvalget): Begrundede forslaget med et ønske om bedre legepladser samt
mere sikre legepladser.
Michael Hansen Firmaet RABO (legepladser): Fortalte lidt om sikkerhed på legepladser samt regler for
offentlig tilgængelige legepladser.
Debat:
Nymann SIA 86: Mente at vi boede i det mest sikre område, og at alle børns leg er farlige - han ville
ligeledes gerne vide hvem der skulle bruge legepladserne, da det han mest så var at institutionerne der
brugte dem.
Ronnie Klukmann SOA 58: ville vide om der er samme regler for institutionernes legepladser, som for
Runeparkens - med hensyn til sikkerhed.
Anette Carver SIA 57: Pointerede at legepladserne var et kontinuerligt stort stykke arbejde, det havde - og
har legepladsudvalget udført. Men nu mangler udvalget nogle penge til etableringen af 2 legepladser.
Ronnie Hjulmand SBA 57: Ønskede at foregribe den eventuelle debat om Naturlegepladsen. Forløbet var
således at selve etableringen kostede under 20.000 kr. Legepladsudvalget mente at man havde lavet en
spændende legeplads - men desværre forholdt det sig således at man på dét sted i Runeparken, ikke kan
lægge 3 sten på jorden, uden at der er nogle børn der kaster dem på biler, vinduer og ind over husene.
Fjernelsen af legepladsen blev besluttet af bestyrelsen efter en episode med stenkast ind over sovende
spædbørn i husenes gårde. Desværre viste det sig at jorden under legepladsen - der nu lå i 3 bunker - at
indeholde slagger. Det blev således overordentligt kostbart at fjerne legepladsen, da man ikke må grave
forurenet jord ned igen.
Lonnie Hansen SOA 60 : Kunne ikke forstå at man gerne ville bruge masser af penge på tv, bredbånd -men
ikke på vores børn og børnebørn.
Finn Hansen SIA 33: Mente at det var lidt urimeligt at Lonnie skældte forsamlingen ud før de havde ytret
sig. Han vidste godt at det sidste nr. af Parkposten kunne lægge op til at vi alle var uvenner - men det
troede han nu ikke på.
Lena Sørensen SMA 67: Har børn der går i "Klokken" og påpegede at det for en stor dels vedkommende er
Runeparkens egne børn der går i daginstitutionerne her omkring. Med hensyn til Parkposten, mente hun at
hvis Redaktøren ville fremkomme med sine egne holdninger så skulle han skrive et indlæg med sit navn
under. Lena mente ligeledes at man kun kunne være tilfreds med at der kom en ny redaktion - hvis det var
deres holdning.
Efter en del gentagne indlæg blev forslaget sat til afstemning:
Del 1
Skal der etableres 2 nye legepladser?
for 66 imod 31
Forslaget er vedtaget.

Kasserer Børge Pihl: Anbefalede, at forsamlingen stemte for den kontante engangsydelse.
Del 2
Finansiering
Lån 78
Kontant engangsudgift 51
Der bliver optaget et lån på ca. 200.000,- kr. til finansiering af legepladser

Forslag E 7 - Farver på vinduerne
Forslag: Gitte Breum og Nicolai Wassmann
Nicolai Wassman SOA 56: Begrundede sit forslag med at få tilendebragt diskussionen.
Debat:
Marianne Petersen SIA 47: Mente at det var pænest at vi holder os til den samme farve -alle sammen
Ronnie Klukmann SOA 58: Mente at det var på tide - når de fleste alligevel stod for at få skiftet vinduer , at
vi fik nogle flere farver at vælge imellem.
Ronnie Hjulmand SBA 57: Ville gerne pointere at der er tale om 3-5 cm. Der er ikke tale om mure eller
plankeværker - men blot 3-5 cm. Han fandt det lettere overdrevent at kalde det beskæmmende. I øvrigt er
det kun på 2 plans dette kan ses - på første sal.
Christian Rohde SBA 14: Mente at hvis man havde en sådan "ubændig" trang til individualisme, så skulle
man overveje om Runeparken var det rette sted at bo.
Ralf Nielsen SIA 53: Mente at forslaget kun talte om de oplukkelige vinduer.
Per Jensen SMA 76: Mente at man måske er ved at blive lidt for gammeldags herude.
Formanden: Mente at man måske gerne ville høre bestyrelsens mening. På et tidspunkt var der 3
bestyrelsesmedlemmer der havde lyse vinduer. Men formanden rejste sig op som en af dem der ikke havde
overtrådt deklarationen. Bestyrelsen har haft en afstemning, og formanden kunne godt "æde" sekretærens
udsagn om de 3, 5, 6 cm og derfor blev det således at bestyrelsen anbefaler at stemme for forslaget.
Formanden filosoferede derefter over hvilke protester der kunne opstå over forskellig farvede gardiner,
lamper og blomster i alle farver. Formanden mente der var mange ting der var værd at protestere over men at dette ikke var en af dem.
Hornslet SIA: Mente der var mange hvide vinduer i Runeparken - det så vel egentlig ikke så slemt ud - bare
man kunne blive enige om hvad man ville.
Afstemning:
For 80 Imod 38
Forslaget er vedtaget
Forslaget E8 Blev trukket.

Pkt. F. - Fastsættelse af kontingent
Efter en gennemgang af de vedtagne forslags indvirkning på budgetforslaget fremkom Bestyrelsen med
forslag til korrigeret budget
Jan. Kvt. 600 kr. apr. Kvt. 600 kr.
Juli kvt. 900 kr. okt. Kvt. 900 kr.
Debat:
Mogens Lessels SBA 73: Stillede forslag om uændret kontingent. således at man skulle låne i SMA 38 til
legepladserne og yderligere forhøje lånet - så der var nok penge til at betale kontingent forhøjelsen.
Afstemning
Bestyrelsens forslag om hævet kontingent for 74
Mogens Lessels forslag uændret kontingent for 54

Bestyrelsens forslag:
Jan. Kvt. 600 kr. apr. Kvt. 600 kr.
Juli kvt. 900 kr. okt. Kvt. 900 kr.

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. G. - Valg af formand
Stefan Kristensen SIA 71 blev valgt ved akklamation.

Pkt. H. - Valg af to bestyrelsesmedlem
Ronnie Hjulmand SBA 57 samt Linda Winther Sørensen SIA 88

Pkt. I. - Valg af to bestyrelsessuppleanter
Nicolai Wassman SOA 56
Anette Carver SIA 57

Pkt. K. - Valg af revisor og -suppleant
Hilbert Jensen og Bendt Henriksen

Pkt. L. Eventuelt
Christian Rohde SBA 14: Reflekterede over hvad det vil sige at være i "offentlige" tillidshverv, og takkede
den afgående formand samt næstformand for det store arbejde de har lagt i foreningen.

Afsluttende
Formanden takkede dirigenten for en kompetent ledelse af generalforsamlingen, og sagde tak til den
afgående næstformand samt bestyrelse for en god tid.
Herefter erklærede dirigenten Generalforsamlingen for afsluttet.

Taastrup den ????

_________________________________

Underskrevet
Peter Grau
Dirigent

