
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 12.08. 2014 
 

Mødt:  Brian, Laila, Hornsleth, Lonnie, Jeanette og Ole  
  Ejler    
Afbud fra:   
 
Referent:  Ole 
 
Til og fra Ejler 
Traktoren er brudt sammen for ca. 4 uger siden. Mekanikeren skilte den ad og tog på ferie. De har 
desuden fået de forkerte reservedele hjem, men vi skulle få den i denne uge. 
I mellem tiden har vi lånt en. Hornsleth skal forhandle med dem om hvad den lånte skal koste da det 
er deres skyld at rep. har taget så lang tid. 
Ejler har brugt en fridag på at få tømt sin have og det er blevet pænere. 
Træ hegnet til nabo i nr. 36 males sort snarest. 
Ejler finder en dato efter d. 30.09.14 hvor vi kan gennemgå huset. 
Ejler har lade vandet løbe ved vaskepladserne, men målerne tæller hele hektoliter, derfor svært at 
registrer forbruget pr. måned, det skal være 100 l. 
Blommetræ hos en beboer taber blommer ud på en af de tværgående stier. Ole skriver til beboer at 
han skal beskære træet. 
Nyindflytters vognlæs har påkørt et japansk kirsebærtræ på SOA. Ole skriver til vognmanden Johs. 
Rasmussen, Svedbølle A/S, 4470 Svedbølle og gør krav på at vi forbeholder os ret til at kræve træet 
erstattet hvis det går ud. 
Da nogle buske er gået ud ved transformer huset ved SOA skal Ejler få genplantet når sæsonen er 
for det. 
Vejene er blevet rep. med asfalt og mange opkørsler er blevet lavet, der mangler dog nogle stykker 
og desuden er der en lap på SMA med relativ høj kant. Brian ser på dette og får sat Asfalt firmaet i 
gang med dette. 
Hvem har nøgler til postkassen på SMA 38, Jørn B. spørges og Hornslet må undersøge hvor mange 
han har. Hvis der er en i overskud skal Brian have en. 
Hornsleth skal finde Ejlers arbejdsbeskrivelse frem evt. tilføje nye punkter give en kopi til Brian. 
Brian tager kontakt til Gartner/maskinstationer. Hornsleth/Brian gennemgår arealet med mulige 
kandidater til at udføre arbejdet og får tilbud på hvad det vil koste. Dette for at sammenligne med 
hvad det koster os at have en fast mand (der også bor her). Det er vigtigt at vi får et så grundigt 
forarbejdet materiale som muligt så vi kan gøre den bedste beslutning for hvad vi gør efter Ejlers 
fratræden. 
Hornsleth undersøger hos DONG, hvad det koster at føre installationen til parkbelysningen ud af 
SMA 38.  
 
Regnskab 2013 
Da det har vist sig at det regnskab vi udsendte i Nyhedsbrev april stadig ikke var i orden, har vor 
nye kasserer Laila og nyvalgte revisor Lis Hansen sammen med Jeanette gået regnskabet efter. Så 
nu har vi et 3. revideret regnskab for 2013. Dette skal udsendes med et nyhedsbrev. Jeanette og 
Laila formulerer den tekst der skal medfølge. Ole sørger for trykning og Lonnie for distribution.    



 
Regnskabs status for 2014 
Regnskabet følger nogenlunde budgettet. Dog har vi holdt lidt igen med forbrug på SMA 38, 
hvorimod at vi nok kommer til at bruge lidt mere på traktoren. Jeanette skal finde ud af hvem der 
skal have vor faktura for børneinstitutionerne, så vi kan få penge hjem fra disse. 
Jeanette kontakter banken for at få regler specificeret for vor Net konto. 
 
Forsikringer 
SK har endnu ikke haft tid til at se på vore forsikringer om vi har de optimale forsikringer. Brian 
tager igen kontakt. 
 
Legepladser 
Hornsleth beder Jørn B. om at male de sandkasser og hegn rundt om redskaber grønne som borde 
og bænke er blevet. Både ud- og indvendigt (kun de der ikke er malet i en anden farve). 
Lonnie får rep. det horn der er brækket af på karrusel SMA nord. 
 
Nabohjælp 
 Hornsleth rykker for de tre skilte der er bestilt og betalt for og også for en rigtig faktura. 
Når skiltene er klar tager Ole kontakt med HTK tekniske afd. For opsætning. 
 
Ordensregler 
En beboer har klaget over at en nabo har haft fest en torsdag nat og ikke har efterkommet en 
henstilling til at dæmpe festen. Han har ledt efter ordensregler på hjemmesiden og har ikke kunnet 
finde nogen. Ole skriver til ham at Runeparken har levet uden ordensregler i 45 år. 
At man tager en snak med sin nabo herom og hvis det er tilbagevende problem så må man tilkalde 
politiet. 
 
Sankt Hans festen 
Bestyrelsen har den opfattelse at Sankt Hans festen forløb godt. Vi har imidlertid ikke fået tilbage 
melding fra Spejderne. Brian tager kontakt.  
 
Tagplader 
Det aflukkede rum vi har fået lavet, er enten blevet brudt op eller det er ikke blevet lavet godt nok 
fra start. 
Brian kontakter tømmer for at få det rep. og svar på om det er blevet øget vold på det.? 
Lonnie mener at have solgt de resterende tagplader så ordre må ikke modtages før end at Lonnie har 
fået en aftale med Michael fra Hedehusene som mener han kan skaffe de plader vi bruger, vi skal 
høre om hans pris. Måske skal vi blot bede beboerne om at bestille dem hos ham? 
Lonnie mailer priserne til bestyrelsen når hun har dem. 
 
Hjemmesiden 
Vi skal have et møde med en der kan modernisere vor hjemmeside. Ole, Laila og Jeanette tager 
dette møde, hos Jeanette den 1. til 2. uge i september.  
 
 
Næste møde: 
 
Afholdes d. 22.9.2014 hos Brian kl. 18.30 


