
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 5.02. 2014 
 

Mødt:  Brian, Karina, Hornsleth, Lonnie, Jeanette og Ole  
    
Afbud fra:   
 
Referent:  Ole 
 
 
Vedr. Generalforsamling d. 17.03.14 
Regnskab er stort set klar til revisor, tilligemed budget 2014. Jeanette kontakter Michael Taarnberg, 
SMA 50, for at aftale tidspunkt, Bestyrelsen og revisor skal underskrive regnskabet inden 
trykning senest mandag d.17.2.2014. 
Der er stor forskel på omkostninger på vore forsikringer fra 2012 til 2013. Brian skal undersøge 
dette nøje. 
En beboer har rejst spørgsmålet om at få plads til parkering af trailere. Brian undersøger hos 
kommunen om vi kan anvende vor gamle storskraldsplads. 
Jeanette skal måske justere budget når Lonnie har fremskaffet pris på gøre vore legepladser op til 
standard. 
Karina ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen, men det gør Hornsleth. Vi skal tænke på egnede 
kandidater til kassererposten. 
Brian spørger suppleanter og Gravesen, om de er villige til genvalg. Jeanette spørger Michael 
Taarnberg. 
Ole modtager det reviderede og underskrevne regnskab fra Jeanette ikke senere end mandag d. 
17.2.2014. Jeanette kommer med rettelser til de øvrige sider til Ole, der sørger for trykning. 
Lonnie og Karina står for distribution. 
Ole får sat en linje ind på valgkortene til at notere e-mail adresser på. 
Lonnie står for stemmesedler. Hornsleth bestiller kaffe, brød og øl som sædvanlig. Hornsleth beder 
Rolf om at komme kl. 18.00. Vi andre kommer 17.30 
Lonnie beder Brian Post om at installere optagerudstyr. 
Hornsleth skal sammenligne det beslutnings grundlag vi vedtog på GF fra SEAS og til hvad det 
endelige resultat blev. 
Jeanette regulerer det for meget opkrævede beløb fra Grundejerforeningen ved næste opkrævning. 
De forkerte regninger far SEAS til beboerne må folk selv klare, vi understøtter det over for SEAS. 
Ole kunne godt stadig ønske, at vi havde en gældende prisliste for vor forening fra SEAS, så vi har 
de bedste muligheder til at kontrollere om de regninger vi får er korrekte. Og sætte prislisten på 
hjemmesiden. (Hornsleth). 
  
 
Tagplader: 
 
Brian sætter først tømrer i gang med aflåsning af tagplader, når  Brian og Lonnie har indhentet 
tilbud på tagpladerne, og når bestyrelsen har godkendt prisen.(Pergola tagplader) Vi skal finde den 
rigtige længde på pladerne. 



 
 
Legepladser: 
 
Lonnie havde samme dag modtaget en rapport fra Knud R. Nielsen. Der er mange fejl og mangler. 
Lonnie sørger for at vi får tilbud på at rette fejl og mangler. Lonnie sørger for at Ole får en kopi af 
rapporten på sin e-mail så han kan distribuere den til bestyrelsen. 
 
Tinglysninger: 
 
Vi har nu tinglyst sagen vedr. 1 plans enderækkehusene, så de kan få et ekstra gavlvindue. Nu 
mangler vi blot taget på udestue med anden hældning end den først vedtagne. Karina skal indbetale 
a conto beløb til Advodan som beskrevet i mail. 
Ole rykker igen HTK for møde vedr. tinglysninger da det tilsyneladende er et problem. 
 
Fastelavn.: 
 
Ingen i bestyrelsen har mulighed for at være til stede til fastelavnsfesten d. 2. marts. Vi skal huske 
at takke Anja. 
 
Ejler.: 
 
Holder ferie fra d. . Jørn udfører det nødvendige arbejde i perioden. 
 
 
Næste møde: 
 
Afholdes d. 6.3.2014 hos Karina kl. 18.30 
 
 


