
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 27.04 2021 
 

Mødt:   Lonnie, Ole, Lis, Jørn og Henrik  
      
Afbud fra:  
 
Referent:  Ole 
 
 

1. Afholdelse af GF 
Vi har booket Kulturhuset d. 8.6, men vi besluttede at udskyde GF til efter sommerferien, da   
der hele tiden bliver lukket ned i de forskellige sogne. Ole meddeler Rolf L. 
Ole har, efter råd af Rolf L., lagt dagsorden sammen for de to GFer vi skal afholde. 
Bestyrelsen har ingen kommentarer til dette. Ole tager fat i Rolf L. for at høre ham. 
 
 

2. Bank/Renter 
Vi betaler 0,6 % i negativ renter af vort indestående i Danske Bank. Lis har undersøgt andre 
banker, det er det samme der. Vi drøftede om vi skulle spørge GF om, vi skulle anskaffe 
obligationer. Vi mente dog, at omkostningerne ved køb og salg ville gøre det uinteressant. 
 

3. GV 
Vi har bemærket, at GV er gået godt i gang med forårs arbejdet, de har bl.a. luet ukrudt på 
legepladserne, som Ejler gjorde i gamle dage. Ole har bemærket at den GV person der slår 
græs ned ad stierne, sjusker meget, det bør omtales af Jørn til GV 
 

4. El-ladestander udvalg 
Udvalget har måtte konstatere, at det ikke er en let opgave. Det spørgeskema der blev 
rundsendt til beboerne blev ca. 50% besvaret. Af de besvarelser er 34% interesseret i 
ladestandere. Henrik vil på GF orientere beboerne og vil sige at der først i 2022 vil 
fremkomme et forslag til beboerne. 
 

5. Parkering alleerne 
”Parkering forbudt” skiltningen i Runeparken har ikke fulgt med tiden, idet de nuværende 
regler siger, at skiltets virkning holder op, når der kommer en tværvej (indkørsel til P-
pladserne) hvilket betyder at der skal opsættes et nyt skilt efter hver tværvej og så fremdeles. 
Hvis dette skal gennemføres vil det koste ca. 50.000 kr. Så det tænker vi lidt over. 
 
 

6. Nummer skiltning med vejnavn 
En beboer har foreslået at der bliver sat. SOA, SMA, SIA og SBA på nr. skiltningen, så man 
kan orientere sig om, hvor man er. Det synes bestyrelsen er en god ide, men så skal hele 
nr.skiltningen gennemgås, da der er en del mangler. Jørn tænker over denne opgave, da han 
allerede tidligere har fået HTK til at udbedre et nr. skilt. 



7. Legeplads udvalg 
Henrik måtte konstatere, at der ikke eksisterer et legepladsudvalg længere. Ole skal 
formulere et opslag om, at man ønsker frivillige til denne opgave. 
 

8. Høm / høm containeren 
Vi er blevet gjort opmærksom på at nye beboere tror at de kan gå ind i materielgården og 
smide ting og sager i høm/høm containeren. Ved eftersyn kan det konstateres, at det er sket 
adskillige gange. Dette må standses.Vi skal have sat hængelås på porten ind til containeren. 
Lis skal undersøge hvilke containere vi kan få, der kan løftes ind over hegnet, så det kan 
være låst hele tiden. 
Ole skriver om affaldsreglerne og sætter det på hjemmesiden. 
  

9. Hus i stedet for skur 
Ole foreslog at vi laver vor gamle garage/skur om til et hus, med indretning til bestyrelses 
lokale og arkivrum etc.. Lonnie og Henrik undersøger dette (byggetilladelse mm). 
 

10. Borde/bænke på græsarealerne 
Nogle beboere har anmodet bestyrelsen om ”private” borde/bænke til nogle fælles grupper. 
Bestyrelsen mener ikke, at der skal gøres forskel på anvendelserne af borde/bænke indkøbt 
for foreningens penge. Vi undersøger, hvad 3 nye sæt vil koste og sætte et ekstra ind på hver 
af de store plæner. 
 

             
        
Næste møde: 
 
Afholdes d. 26.05 kl 17.00 hos Jørn SIA 95 
 
Storskrald. 
16.05 kl. 17 – 19 Lis tager vagt 


