
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 10.6. 2014 
 

Mødt:  Brian, Laila, Hornsleth, Lonnie, Jeanette og Ole  
   
 
Referent:  Ole 
 
 
Regnskab 2013 
Vi har modtaget bemærkninger om det regnskab (rettet regnskab 2013) vi udsendte i nyhedsbrev i 
april. Jeanette har derfor endnu en gang rettet regnskabet, men før vi beslutter at lægge det på 
hjemmesiden, skal vi have Jeanette og Laila til at gennemgå det med vor nyvalgte revisor Lis 
Hansen (de aftaler møde). 
Laila opsiger vor kassekredit i Den Danske Bank da vi ikke benytter den og den koster penge at 
have. 
Laila tager endnu en snak med banken om hvor meget vi spare hvis løbetiden bliver forkortet ved 
afdrag af valutalånet. 
Ole skriver til SIA 21  
 
SMA 38 
Brian undersøger om hækken er blevet trimmet indvendig. Hornsleth aftaler dato for møde med 
Ejler (EH/OF). 
Vi skal videre med haven når vi har haft mødet. 
 
Forsikringer 
Søren Kragh er nu på opgaven med at sammenligne priser på vore forsikringer, Brian er tovholder. 
Brian fastslår at Grundejerforeningen har en skjult rørskade forsikring hvis uheldet er ude. 
Beboerne opfordres til selv at tegne en der gælder for den enkeltes parcel. 
 
Legepladser 
Vi har fået renoveret legepladserne for 43.347,00 kr. Vi har bedt firmaet give os et nyt tilbud hvis vi 
skulle have nyt blødt underlag på nogle af pladserne og samtidig have fornyet bord/bænke. Lonnie 
har modtaget et samlet tilbud på næsten 200.000,00 kr. og har ikke kunne få oplyst de enkelte 
poster. Vi afstår for at benytte os af tilbuddet og i stedet får vil Jørn sat i gang med at udskifte 
brædder hvor det er nødvendigt og der efter male alle borde/bænke.  
 
HTK 
Kommunen har anmodet os om et møde for at drøfte Runeparkens bebyggelse med tilbygninger 
m.m. Hornsleth og Ole tager dette møde tirsdag d. 17 kl. 12.00. Vi skal bl.a. tale om halvtage. 
Skraldestativer. 
 
 
 



Vaskepladser 
Ejler har aflæst målerne, og der er ikke brugt ret meget vand. Hornslth skal bede Ejler om at lukke 
vand ud af alle hanerne. Men vi har en vaskeplads hvor der ikke er opsat måler. HTK har fået 
besked herom. 
 
Tagplader 
Vore tagplader er 305 cm x 110 iflg. Lonnie burde de være 315 cm lange. Ole kontrollerer målene 
på de plader han indkøbte inden vi fik dem vi har nu ( de er 315 cm men kunne godt havde været 
305 ). Vi har ca. 40 plader tilbage). Lonnie har fået oplyst at tømre Michael fra Hedehusene har 
lavet flere pergolaer i Runeparken og har skaffet plader i 315 cm længde. Lonnie kontakter ham for 
yderligere info. Hvis vi skal genbestille plader så skal vi sikre os at de er 315 cm lange så de kan 
dække alle pergolaer.  
 
Asfaltering 
Arbejdet er gået i gang, det bliver løst over 3 omgange. Pris incl. nye opkørsler kr. 
120.000,00 kr. 
 
Gartnerpladsen 
Ole tager kontakt til HTK for at høre om betingelser. 
 
Tyverisikring 
Der bliver holdt en del møder. Hornsleth har foreløbigt bestilt 3 skilte til opsætning ved indkørslen 
til SIA,SMA og SOA. Når skiltene kommer skal Ole bede Teknisk Forvaltning om at rykke ud og 
opstille dem (det er et krag). 
 
Sankt Hans fest 
Vi havde aftalt at se et budget fra spejderne, det har vi ikke fået. Men indbydelserne er delt rundt 
der er arrangeret meget for børn, der er også arrangeret et orkester, der mangler en ladvogn de kan 
stå på, Lonnie undersøger dette. Pr. tlf. fik vi opgivet spejdernes omkostninger og vi holder fast i at 
vi yder 8000,00 kr. i tilskud og kan spejderne tjene på arrangementet er det deres overskud. 
Hornsleth har kommenteret at der kun må opsættes et bål. 
 
Lampe 
Er repareret der hvor beboer har skåret jordkablet over, Hornsleth holde øje med at elektrikkerem 
får sine penge. Der er købt tre pære hjem. 
 
Hjemmesiden 
Vi synes at hjemmesiden bør moderniseres. Jeanette har en kontakt og hun finder frem til et 
indledede møde (ca. priser 5000,00 kr. fremstilling og 3000,00 kr. derefter årligt) 
 
Cykling forbudt 
En beboer har klaget over at der bliver cyklet på vort sti system. Vi bringer det op over for Park 
Posten og beder om en artikel hvori det bliver beskrevet at det ikke er tilladt. 
 
Deklarationer 



Er a jour ført på hjemmesiden med de vedtagelser der er på ovenlys vinduer, ny taghældning på 
udestuer samt ekstra vinduer på gavl i etplans husene. 
 
 
Trækvogn 
Der står på hjemmesiden at vi har en trækvogn og det har vi ikke så Ole får det fjernet fra 
hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
Næste møde: 
 
Afholdes d. 12.8.2014 hos Laila kl. 18.30 
 
 


