
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 11.10. 2018 
 

Mødt:   Lonnie, Ole, Lis, Michael, Henrik, Jørn, Mark og 
  Sabina delvis  
Afbud fra:  
 
Referent:  Ole 
 
 
1. Sager vedr. parken 
 
Græs 
Sabina har bedt Jørn slå græsset i uge 42 så hun kan blive færdig med de hækopgaver hun er i gang 
med. 
 
Parkerings søm 
Michael har aftalt møde med sømleverandøren i uge 43 ( markerings søm for parkerings opdeling). 
 
Løs flise 
En beboer har anmeldt en løs flise på trappe ned til Rønnevangs stien. Det er HTKs opgave. 
Michael følger op på at HTK får løst opgaven. 
 
Grene 
En beboer har bedt os om at fjerne nogle grangrene der rager ind fra trækirkens grund og ind i 
Runeparken. Dette er nu blevet gjort. 
 
Asfalt 
Vi har bemærket at der allerede er begyndt at komme huller i asfalten i begyndelsen af SIA. Mark 
ser på dette og vurdere hvilke tiltag, vi skal gøre inden vinteren sætter i gang. 
 
Skel til HTK 
For at blive helt enige med HTK om hvor skellet går mod vest stien og til Runeparkens areal, 
afholder Michael et møde med Nicki Buresø fra HTK i uge 43. 
 
Fysisk arbejdsdag 
Bestyrelsen møder lørdag d. 13.10 for at indsamle de frit stående borde/bænke i parken. De fleste 
skal kasseres og nye indkøbes til foråret, 
samt oprydning i den gamle garage. 
 
Brandsluknings udstyr 
Der er nu indkøbt brandsluknings beholdere, som skal kunne dække vore behov. Dette er købt 
gennem Falck og det koster ca. 1500 kr. pr. i vedligeholdelses udgifter årligt. 
 
 



Overdækning 
Vi har fået en henvendelse fra en beboer, der mener at flere husstande går over grænsen ved at 
overdække deres gårde. Mark undersøger Brandregulativets regler inden vi tager action. 
 
Kloak 
Henrik afventer svar fra forsyningen om regnvands ledninger. Vi skal være sikker på at 
Forsyningen tager sig af kloakledningerne med regnvand fra hustagene mens at vi selv for 
fremtiden skal sørge for brøndenes regnvand fra veje og parkerings arealer  
 
Fibia 
Henrik Tager fat i Matti hos Fibia for at få et skriftligt svar på dato hvorfra og til kontrakten er 
gældende. 
 
 
Hjertestarter 
Hjertestarteren er nu monteret på Teknik husets nordvæg (ved stor græsplæne SMA) 
Vor kontakt person vedr. kursus er fraværende ny skal etableres. Når dette er på plads aftales 
1.hjælps kursus. Indtil nu har vi kun modtaget 6 tilmeldte. Lonnie/Michael prøve at få flere med. 
Ole sætter på hjemmesiden hvor hjertestarteren er placeret. 
 
Runehuset 
Vi er nu i dialog med HTK om køb af Runehuset, endeligt. 
 
 
 
Div. 
Ole sætter datoen for GF på hjemmesiden. 
 
Næste møde: d. 22.11. 18 kl. 17.00 Lonnie forsyning?  
 
Møde i januar er sat til d. 3.1. 19 
 
Storskrald er d. 7.11 her deltager Ole og Henrik. 
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