Nyhedsbrev ”RUNEPARKEN” Juni 2010
Kære naboer i Runeparken.
Bestyrelsen har besluttet at udsende dette nyhedsbrev sammen med referatet for
generalforsamlingen i foråret for at give information om aktuelle emner i Runeparken.
Samtidig ønsker bestyrelsen alle beboere og deres familier en rigtig god sommer.
Bestyrelsen holder møde mindst én gang om måneden. Har du emner, du ønsker drøftet, kan du
skrive til bestyrelsen på e‐mail gf‐runeparken@forum.dk eller kontakte et bestyrelsesmedlem.
Husk at mange informationer kan ses på Runeparkens hjemmeside www.runeparken.dk.
Fx hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at låne noget af foreningens fælles materiel, fx trailer,
vandslange, trillebør, mv. Du kan også læse bestyrelsens referater og forretningsorden.
Næste bestyrelsesmøde er den 30. juni 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010:
Bestyrelsen beklager den sene udsendelse af referatet. Dette skyldes bl.a. uenighed med
dirigenten om ordlyden af referatet.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at referatet kun skal være et ”beslutningsreferat”, hvor de
forskelliges indlæg ikke citeres. Et udvidet referat er meget tidskrævende, og det er vanskeligt at
få den samme betydning frem på tekst som i tale.
Det er derfor bestyrelsens målsætning, at referater af Generalforsamlinger fremover blot er
beslutningsreferater.

Sankt Hans Aften onsdag d. 23. juni 2010:
Traditionen tro holdes Sankt Hans Aften ved bålpladsen mellem SIA og SBA. Alle er velkommen.
Der vil være bål, tale, musik, ølsalg og snobrødsbagning.
Hold øje med særskilt omdeling af Sankt Hans invitation fra Festudvalget.

Mal din carport, klip din af hæk, osv.:
Sommeren er over os, og vi kan nyde ekstra gode lyse timer udendørs i vores skønne omgivelser.
Vær med til at gøre omgivelserne endnu skønnere. Husk at vedligeholde din hæk og efterse om
din carport trænger til en kærlig hånd.
Det pynter, når det bliver gjort i tide – og alle dine naboer bliver så glade ☺

Parkering af Campingvogne, ”Camp‐let’er”, mv.
Det er dejligt at campere, og alle beboere, der skal på campingferier i år ønskes rigtig god ferie og
gode oplevelser.
Vi må dog huske på, at det ikke er tilladt at parkere påhængskøretøjer i Runeparken. ‐ Heller ikke i
sin carport. Eneste undtagelse er Grundejerforeningens egen trailer.
Dog er det tilladt i forbindelse med afrejse eller hjemkomst fra ferie at parkere i 24 timer på
Parkeringsarealerne – og kun hvor dette ikke er til gene for øvrige beboere.
Vi beder alle med påhængskøretøjer huske dette, så vi undgår klager og evt. Politianmeldelser.
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Hvad laver bestyrelsen for tiden?
Tja, der er noget hele tiden, men her er nogle af de aktuelle emner:
Vejinspektion:
Den hårde vinter har sat sine grimme spor flere steder i vores alléer i form af huller.
Det er vigtigt, at dette udbedres, før underlaget under asfalten tager skade. Det er nemlig meget
dyrere at reparere underlaget end overfladen. Bestyrelsen er derfor i gang med at indhente tilbud
og lade arbejdet udføre hurtigst muligt.
Vi arbejder desuden på, at vejinspektion bliver en årlig fast rutine, så vores veje vedligeholdes
økonomisk rentabelt.
1‐års‐inspektion af flisearbejdet:
Sammen med den entreprenør, der afsluttede fliseprojektet, har bestyrelsen besluttet at lade
udføre en 1‐års‐inspektion af arbejdet. Inspektionen sker primo juni måned.
Udover en inspektionsrapport vil bestyrelsen udfærdige en samlet redegørelse for
fliserenoveringen, således at erfaringerne, mv. bliver gemt i foreningen for eftertiden.
Sand og sandkasser:
Vores sandkasser er blevet fyldt med sand i maj måned.
Bestyrelsen har desuden bestilt 2 nye sandkasser, til hvor vi bortkørte 2 gamle sandkasser i
efteråret, som var lavet af jernbanesveller. De nye sandkasser er i samme materialer som vores
øvrige legepladser og bliver leveret i løbet af sommeren.
Beskæring af fyrretræerne ved legepladserne:
Bestyrelsen har besluttet, at fyrretræsbeplantningen ved legepladserne skal væk. Beplantningen
er flere steder generende i forhold til bord/bænk, men generelt ikke køn længere.
I første omgang vil træerne blive beskåret. Siden bliver de helt fjernet.
Der vil – selvfølgelig – blive plantet ny, vedligeholdelsesvenlig beplantning ved legepladserne
straks efter.
Beboerfest, sommer‐sjov, hjælp til praktisk arbejde:
Bestyrelsen og de forskellige udvalg savner frivillige, der har lyst til at hjælpe med arrangementer
eller som har idéer og kræfter til helt nye arrangementer.
Bestyrelsen vil fortsat gerne prioritere midler i budgettet til alle gode idéer. Men 5 personer kan
desværre ikke arrangere alt alene.
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil give fx Festudvalget en hånd, eller har mod på at gennemføre helt
andre tiltag, fx:
• Fælles grill‐aften eller sove‐i‐telt‐nat for børn
• Børnenes Rekordbog forsøg
• Senior Bus Udflugt
• Osv.
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Kontaktliste Bestyrelsen
Formand:
Brian Post, SOA 30
Tlf.: 31 77 40 49
(Kontakt Brian, hvis du ønsker at købe tagplader til skur/pergola eller carport eller skal bruge
foreningens vandslange)
Kasserer:

Karina Achton, SOA 38

Næstformand:
Søren Forsmann, SMA 79
(Kontakt Søren, hvis du ønsker at låne foreningens trailer)

Tlf.: 23 96 77 95
Tlf.: 26 78 73 31

Sekretær:
Signe Colding‐Jørgensen, SMA 17
Tlf.: 51 23 33 61
(Kontakt Signe, hvis du ønsker at søge om at bygge udestue, vindfang, carport, lys tunnel, osv.)
Bestyrelsesmedlem:

Erik Hornsleth, SIA 99

Tlf.: 43 99 56 76

Bestyrelsens e‐mail: gf‐runeparken@forum.dk

Vi ses forhåbentlig til Sankt Hans Aften.
Med venlig hilsen
Runeparkens Bestyrelse
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