
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 16. april. 2013 
 

Mødt:  Brian, Hornsleth, Karina og Ole    
Afbud fra:  Lonnie 
 
Referent:  Ole 
 

1. På Generalforsamlingen blev Brian, Lonnie og Ole alle genvalgt. Bestyrelsen er 
sammesat således. Brian: formand, Lonnie: næstformand, Karina: kasser, Ole: 
sekretær og Erik H: kontakt til Ejler (Det grønne område). 

2. Bestyrelsen kunne konstatere at Generalforsamlingen forløb godt, uden de store 
sværdslag. Det store spørgsmål om opgradering af fibernettet blev stemt for, 
således at hver husstand skal betale 99,00 kr. pr. måned ekstra i 
grundejerforenings kontingent, mod at hver husstand vil få rabatter på TV pakke 
og netforbindelse. 

3. Hornsleth har sendt en e-mail d. 9.4.13. til Matti Panduro og bedt om en 
bekræftelse på den indgået aftale med tids terminer etc. Denne aftale skal 
godkendes af bestyrelsen hurtigst muligt. 

4.  Kommunen har kontaktet beboer der har udført overdækket terrasse og henstillet 
til vedkommende at få den lovliggjort. Samtidig har HTK over for Ole meddelt at 
den udestue tegning generalforsamlingen godkendte for 2 år siden ikke er tinglyst. 
Ole spørger HTK om det er deklarationen eller den enkelte husstand der har fået 
opført udestuen hvor tinglysningen mangler. Hvis det er deklarationen må Søren 
Forsmann spørges. 

5. Fjervarmerør er gravet ned på Husmandsvej, da vi ikke har hørt fra 
fjernvarmeværket, om Runeparken er involveret i dette projekt, har Brian derfor 
spurgt værket og de har meddelt at Runeparken ikke er involveret.  

6. Der er indtil nu ingen, der har meldt sig til at tage sig af Sankt Hans fest. Karina 
spørger et par hun har kikkerten. 
 

Det Grønne område: 
 

7. Ejler blev syg da han skulle påbegynde sin ferie, og derfor blev hans ferie 
forlænget. Vi skal have aftalt med Ejler hvordan vi skal håndterer dette for 
fremtiden. Og samtidig spørge ham om indkøb af salt? 

8. Hornsleth har sat beplantning af træer i gang. 
9. Brian har fået et godt forsikringstilbud fra Codan på løsøre kr. 250,00 årligt. Det 

tager vi og Hornsleth bestiller 3 nye containere til pap/papir. 
10. På legeplads ved kirkegården er der en defekt, som Ejler skal reparere. Hornsleth 

og Jørn B. indkøber maling så arbejdet kan udføres. Hornsleth spørger Jørn om der 
er nogen der har meldt sig som hjælpere. 

11. Hornsleth kontakter et VVS firma, for at finde frem til de vandhaner vi skal have 
monteret ved de gl. vaskepladser. 



12. Ole mener vi bør gennemgå parkeringsarealernes kørefliser, da han har erfaret, at 
de visse steder er kørt i stykker. 
Hornsleth og Ole besigtiger desuden hegnet indtil Grennesminde og trækirken, da 
folk bare går igennem ud og ind fra Taastrup Hovedgaden. 

 
Økonomi: 

13. Vi har ikke modtaget nået kvartals regnskab fra Schnoor, vi bør have et til næste 
møde. 

14. Brian K er kommet on line. Vi håber at betalings procedure bliver hurtigere. 
15. Bestyrelsen har besluttet at regnskabet for 2012 samt budget 2013 skal på 

hjemmesiden, så ejendomsmæglere kan finde de oplysninger de har brug for ved 
handel med husene. 

 
 

16. Næste bestyrelsesmøde er d. 4.6. 2013 hos Karina. 
 
 


