
Beslutningsprotokol 
Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse 

 Bestyrelsesmøde d. 17.8. 2018 
 

Mødt:   Lonnie, Ole, Lis, Michael, Henrik, Jørn, Mark og 
   
Afbud fra:  Sabina 
 
Referent:  Ole 
 
 
1. Sager vedr. parken 
Efter vi har fået regn, har Sabina brugt gasbrænderen til at fjerne ukrudt på stierne. Jørn har slået 
græs. 
Ellers er der blevet klippet hække 
Det er svært at få ukrudtet væk fra Car portene da beboerne beder Sabina stoppe med at bruge 
buskrydderen da det kan give stenslag på bilerne. Vi overvejer at tage det i små skridt ved at sætte 
skilte op om ikke at parkere i visse car porte ad gangen, så dette arbejde kan blive udført. 
Sabina havde sendt en mail til Michael med al det hun har gjort på det sidste. 
Michael og Jørn mødes med Sabina og laver en 14 dages plan. 
Når Sabina holder ferie, slår Jørn græsset og tager hundeposerne. 
Der skal indkøbes affaldsposer (Lonnie). Hundeposer (Michael) 
Der skal indkøbes benzin. Orange græsklipper skal til service omgående. 
Pulverslukkere: 3 store og en lille indkøber Lonnie. 
 
Udskiftning af sand bliver til foråret og Sabina skal kultivere gruset under legeredskaberne så det 
bliver blødgjort. 
 
Storskrald d. 5.9 er både Jørn og Sabina ikke til stede. Jørn arrangerer container of afhentning. 
Ole og Lonnie bemander huset. 
 
2. Regnskab 
Vi fik udleveret et ½ års regnskab, men da der var forskellige fejl, derfor skal vi se et nyt til næste 
møde  
Hvis vi skal se en sammen ligning med de første 6 mdr. af 2017 bør det være 6 mdr. begge steder. 
Lis ser på dette. 
 
3. Status kloak 
Henrik og Lis holder møde med forsyningen mandag d. 20.8. Hvor der b.an. bliver gennemgået 
hvad forsyningen beder om at få tilbud på af vore opgaver. 
Henrik udfører noter på dette. 
 
4. Fibia 
Henrik har fået en aftage med Fibia om et møde, dette bliver afhold onsdag d. 22. 8. Her skal alle de 
administrative fejl gennemgås. Kontrakt, fejopkrævninger. Mangel på info når ting går galt. 
Den pris vi aftaler skal holdes i de to år kontrakten løber. Etc. 



 
 
 
5. Anskaffelse af hjertestarter 
Vi har nu modtaget en hjertestarter . Mark monterer den på skur ved gl. garage inden for de næste 
par uger. 
Metode til at udtage de beboere der ønsker at deltage på kursus skal udformes af Lonnie og Ole. 
Man kan kun deltage på kursus hvis man er i besiddelse af en smartphone. Hvis man accepterer at 
deltage og melder fra skal vedkommende betale for et kursus til en anden 450,00 kr. 
 
 
 
 
 
 
Div. 
 
 
Næste møde: d. 13.9. 18 kl. 17.00 Lonnie forsyning?  
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