
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde d. 9.2. 2017 

 

Mødt:  Kenneth, Karina, Lonnie, Ole, Laila, Jeanette og Orhan  

      

Afbud fra:   

 

Referent:  Ole 

 
 

0. Orhan sager 

Orhan har talt med elektriker: Pris for ny fatning til lamper ved porte 75,00 kr. 

Træer: Orhan kan få 10 Accasie træer for 5854,00 kr.   

Vil indkøbe laurbær buske eller anden buskværk til mellemvejen til SBA og Syren træer til at skjule 

transformer bygning ved SOA. 

Indkøb af træer og buske vil ske i april måned. 

Træ der knækket ved SOA skal udskiftes 

Vdr. Glatføre bekæmpelse. Orhan skal være påbegyndt senest kl. 7.00. Han skal rydde alle 

gangstier og gruse hvis nødvendigt. Ved P pladserne rydder han 1 m bag alle bil rækker og gruse 

hvis nødvendigt. Orhan overvåger vejr situationen alle ugens 7 dage. 

Traktor skal have vinterdæk på om vinteren og skiftes til sommer dæk på samme vis som man gør 

ved sin bil. 

Orhan undersøger kost til den røde traktor da den store traktor med kost er vanskelig at køre på 

Alleernes fortove. 

 

1. Tilbud på strømpeforing 

Vi har nu modtaget et tilbud fra TKS på en undersøgelse af kloak nettet for at de kan give et præcist 

tilbud. Karina indhenter et tilbud fra andet firma. 

 

2. Kontor tid 

Vi besluttede at prøve med at have kontortid som et forsøg og at gøre det samtidig med storskralds 

tidspunktet. Det bliver ca. 10 gange årligt fra kl. 17 – 19 hvor vi skiftes til at være til stede. 

Dette meddeles i infobrev der deles ud med GF indkaldelsen. (Ole) 

  

4. Led pære til port belysning 

Alle pære er nu udskiftet. 

 

5. Lamper ved P- pladserne 

Alle gl. lamper bliver skiftet af Opeka i ugerne 7 og 8. 

 

6. Status forbud skilte 

Ole har modtaget nr. skilte til 8 carporte. Forbudskiltene kommer man / tirsdag men de skal bankes 

i jorden så det må vendte til frosten er ovre. 

 

 



 

7. Karnap vinduer 

Ole har nu fundet de papirer frem vi har om sagen og overdraget dem til Jane P. Christensen hos 

Advodan. Ole følger op. 

 

8. Carport status 

Karina har været rundt og taget fotos af de carporte der har forskellige mangler. Ole har skrevet til 

alle de der skal foretage en forbedring og delt disse breve ud.  

 

9. GF 

Kenneth fraflytter Runeparken og det samme gør Laila. Vi skal derfor prøve at finde afløsere for 

dem. Ole Kontakter emne. 

De to forslag vi har om at ændre to barsket ball baner bibeholder vi. 

Karina kommer med IT tilbud fra You See og Fibia som udsendes med indkaldelsen 

Vi gennemgik regnskabet og budget. Laila retter den forklarende tekst. 

I indkaldelsen skal vi også have med at vi ønsker et festudvalg til Sankt Hans og et til Jub.fest 50 år 

i august. 

Vi skal alle underskrive regnskabet Jeanette koordinerer dette. 

Karina bestiller mad til bestyrelsen d. 28.3 + Rolf + Jeanette 

Der skal bestilles øl, vand og kaffe til GF 

 

 

Indkaldelse skal være udsendt mellem d. 14. feb. Og d. 5. marts (GF d. 28.3) 

 

 

  

Diverse: 
 

Tryk forsikring kommer d. 10.2 i Runehuset Orhan og Lonnie vil være til stede og gennemgå 

samtlige forsikringer. 

 

Leif Mortensen, SIA 35 har kontaktet Kenneth vedrørende at bruge grenpladsen til trailer parkering. 

Han har allerede rettet henvendelse til HTK som har bedt ham gå gennem Grundejer Foreningen. 

Derfor har han taget kontrakt til os, Kenneth har bedt han rejse en sådan sag til 

Generalforsamlingen. Grenpladsen er en vi har fået lov at benytte indtil HTK selv skal anvende den. 

 

Bemærk næste møde er d. 9.3. 17   kl. 17.30. Karina køber smørrebrød. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


