
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 14.11. 2019 
 

Mødt:  Ole, Michael, Lonnie, Henrik og Lis.  
Afbud fra:  
 
Referent:  Ole 
 
 
1. Gennemgang af eks. GF. 
Lonnie har stemmesedler nok. 
Lonnie og Lis sidder ved indgang kl. 18.15 
Brian Post sørger for lydanlæg. 
Michael Spørger om der er talerstol. Hvordan placeres mikrofon, hvis der ikke er talerstol? BP. 
Lonnie byder velkommen og foreslår RL til dirigent. 
RL finder stemmetællere. 
Lonnie forklarer fraflytningen af SBA 22. 
Henrik tager sagen om at fortsætte med GV, hvor Michael skal træde til med kommentarer. 
Henrik foreslår at vi sælger maskinparken. 
Lis kontakter mulige købere til maskinerne og redskaber for at få tilbud ind. Så vi får en ide om, 
hvad vi kan forvente at få ind for salg. 
Lis forelægger banklånet og budget 2020. 
Ole kontakter RL med mødetid kl. 17, i Medborgerhuset samt hvilken regler der er for folk på en 
GF, der bor til leje men ikke ejer en bolig. 
 
 
2. Parken 
Michael har haft kontakt til Mark, der oplyser at planen med ukrudt stykket, bliver nød til at blive 
udskudt til marts/april grundet den megen regn, der betyder at maskiner ikke kan køre på jorden og 
at såning af græs nu er for sent, da man må forvente frost. 
 
Ejler H. har for en del år siden lavet en aftale med HTKs gartnere, at han slog græsset foran og 
omkring præsteboligen mod at Foreningen så kunne bruge den plads der var ved SFO´en. 
Nu fraflytter vi SBA 22 samtidig med at HTK har inddraget pladsen ved SFO´en til P pladser for 
deres personale. 
Ole skriver derfor til HTK at vi ikke længere slår det græs pr. 1.1 2020 ( Michael orienterer GV). 
Vi skal også snarest have flyttet trailerne uden for SBA 22, da dette område ikke tilhører 
Foreningen. I første omgang flyttes de til græsområdet mellem sidevejen til SBA og det gl. bål sted 
for det store Sankthans bål. 
Ole laver tegning og info til trailerejerne. 
 
Ole tager kontakt sammen med Jørn B. for dato om storskrald i jan. 
Nyt sted for storskrald bliver på SOA første P plads på venstre hånd når man kommer fra 
Husmandsvej. Kegler sættes op for markering (Lonnie/Jørn) 
 
 



3. Kloakregning fra beboer 
Lonnie har haft kontakt til TKS (Jan) og den prop der har være har været lige i skellet ind og væk 
fra grundstykket. 
Vi har derfor besluttet at Foreningen deler regningen med beboerne. Lonnie tager kontakt til 
beboerne om dette. 
 
4. SIA 54 
Ole har talt med den nye ejer af SIA 54. Der har stået uforstående overfor det brev vi har sendt til 
dem om at pille stilaset ned samt at de har set at HTK ikke mener at det er ulovligt i forhold til 
Foreningens vedtægter. 
Vi blev enige om at de ville pille det høje hjørne ned ud til stien ved nærmeste lejlighed. Og så ville 
Foreningen ikke prøve at få det fjernet gennem hegnsloven. 
 
5. Ørsted el 
Ole foreslog at vi kontakter Ørsted for at høre hvad de har tænkt sig at gøre i vores område med at 
der tilsyneladende ikke er strøm nok til at lade el-biler op. Ole Kontakter Ørsted. 
 
DIV. 
Lis indkøber plastkasser til opbevaring af arkiv fastelavns remedier, så det kan gemmes væk i gl. 
garage. 
 
Næste møde d. 5.12 
  
 
Næste storskrald der er ingen i december.  
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