
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 25.3. 2014 
 

Mødt:  Brian, Karina, Hornsleth, Lonnie, Laila Post og Ole  
    
Afbud fra:   
 
Referent:  Ole 
 
Bestyrelsen konsolidere sig: 
 
Ny i bestyrelsen er Laila Post SOA 30, e-mail : laila@xxnet.dk Laila er valgt som kasser, resten af 
bestyrelse fortsætter som hidtil. 
 
Forberedelserne til GF 
 
Vi må konstatere at vi ikke havde en god GF. Formanden var ikke forberedt nok til at fremstille en 
ordentlig beretning. Da det ikke er formandens stærke siden besluttede bestyrelsen at næste års 
beretning fermstilles skriftligt og bliver uddelt med indkaldelsen. Beretningen skal udføres i 
fællesskab og skrives af Ole. 
 
Evaluering af generalforsamlingens forløb 
 
Forsamlingen fastslog at det beløb vi vedtog sidste år, som værende ekstra kontingent (SEAS 
beløbet) ikke er at betragte som kontingent. Da bestyrelsen havde opfattet det som kontingent, 
havde man ikke indbetalt dette beløb. Dette er nu blevet rettet og bestyrelsen har fået en 
opkrævning. 
 
Da regnskabet blev godkendt med den bemærkning at vi skulle forklare den mango på 2400,00 kr. 
der manglede i balancen, så skal vi give en forklaring samt regnskab ud i nyhedsbrev. 
 
Ligeledes skal vi snarrest få plantet mere ved legepladserne. 
 
Karinas afgang 
 
Hornsleth efterlyste formandens takketale til Karina på GF. Formanden forklarede at han havde 
indkøbt en gave men havde i skyndingen glemt den derhjemme. Karina fik den ved hjemkomsten. 
 
Park Posten 
 
Park Posten var hurtig ude med nyt nr. lige efter GF. Bestyrelsen har læst bladet og fundet at der er 
to artikler som vi ønsker at kommentere. Dette i det næste nyhedsbrev. 
I artiklen om GF, skrives der at Hornsleth ind imellem brugte et sprog, som vi ikke vil gengive i 
dette blad. 

mailto:laila@xxnet.dk


Da der kun var 51 husstande til stede på GF, vil der således være 250 husstande der ikke var til 
stede og de kunne få den opfattelse at Hornsleth havde brugt et forfærdeligt sprog. Ingen i 
bestyrelsen er af den opfattelse også efter at gave lyttet til optagelserne fra mødet. Der sagt for 
helvede en gang. 
Den anden artikel er Hilsepligt i Runeparken? I den artikel beder redaktøren bestyrelsen tage stilling 
til hilsepligt. Det må være en joke? 
Bestyrelsen synes at det er en god skik at folk der færdes i vort kvarter hilser på hinanden. Men en 
pligt!!!  
 
Ejlers afgang om 2 år 
 
Det er første gang i flere år at der er medlemmer der kritisere Ejlers hus og have. Vi har i flere om 
gange bedt Ejler at rydde op i sin have. Men haven er et vildnis og vi går i gang med at få sat lidt 
skik på den. Vi har bedt flere gartnere om tilbud på træfældning samt optagning og ny plantning af 
hæk. Brian er tovholder. 
Med hensyn til indvendig vedligeholdelse kontakter vi vor sagfører Rolf. Det er bestyrelsen klare 
opfattelse at da det er grundejerforeningens hus at grundejerforeningen står for det udvendige 
vedligeholdelse men at det er Ejler der har den indvendige almindelige vedligeholdelse. 
 
Udvalg om minimering af indbrud 
 
Der blev nedsat et udvalg på GF for at minimere indbrud. Udvalget består af Jane Rusberg, Brian 
Post, Søren Krarup samt Hornsleth. Laila vil også gerne med i det udvalg. 
Udvalget har været i kontakt med hinanden. Hornsleth indkalder til møde i gruppen. 
 
 
Asfaltbelægning: 
 
Brian er tovholder for at vejene bliver repareret samt at vi får lagt asfalt ved kantstene og opkørsler. 
 
 
HTK vand 
 
I det næste nyhedsbrev skal opfordre folk til at benytte vaskepladserne igen, så vi kan få brugt noget 
vand. Ejler skal jævnligt aflæse målerne. Hornsleth indkøber stor vandbeholder der kan stå på 
traktor så vi kan tappe vand i den bruge vandet andre steder. 
 
Diverse: 
 
Brian har fået afslag fra HTK om at benytte den gamle storskraldsplads til trailere. 
Ole har brug for hjælp med nedenstående. 
Det er stadig Mollerup der står som formand i KRAK registret. Ole får dette rettet. 
 
Der vil blive leveret lamper d. 28.3 
 
Ole får indkøbt nyt soft ware. 
 



Næste møde: 
 
Afholdes d. 24.4.2014 hos Lonnie kl. 18.30 
 
 


