
Beslutningsprotokol 

Grundejerforeningen Runeparken - Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde dato 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 05.01.23 kl. 17.30 hos Lonnie 

 

1. Opfølgning på sidste møde 

Tilbud på lys: ikke muligt at få et tilbud her og nu hvor vi kan være sikker på at 

priserne holder. De tilbud vi har nu sendes ud med materialet til GF2023 med 

en note om at tilbuddene kun er vejledende og så indhentes der et endeligt 

tilbud kort før GF2023 som folk får i døren – Lonnie og Lis 

 

Huller i asfalt lappet. Vi går det lige igennem igen, da vi synes der er mangler 

ved arbejdet. -Lonnie 

 

2. GF2023 

 

-Budget/regnskab 

Sætter beløbet op for børneinstitutioner fra 31000 kr. til 35000 kr. 

Udgift til skraldemand (8000 kr.) spares væk og bestyrelsens påtager sig 

opgaven.  

Administrationsomkostninger sætters op 

Der afsættes 8000 kr. til beboeraktiviteter.  

Udgift til fællesarealer sætter op med 30000 kr. pga. stigende priser. 

 

Renten på banklånet er steget hvilket medfører et større afdrag i 2023. 

 

-Årsberetning 

Udkast klar til næste møde -Lotte 

 

-Forslag fra os og beboerne 

Det er blev drøftet at det er nødvendigt at lave en kontingentstigning, så vi kan 

begynde at spare op til fremtidig større udgifter.  

 

Deadline 27 januar for forslag fra beboerne. 

 

3. Rykkerskrivelse 

Der er lavet et udkast til en rykkerskrivelse som kan sendes ved manglende 

betaling af kontingent. Der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. -Lis 

 

4. Lys 

Vi er desværre nød til at samle sammen når der går lys rundt omkring i 

Runeparken, da det desværre er dyrt at få en elektriker ud hver gang og den 

elektriker vi benytter nu har mange andre opgaver.  
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5. Ny skraldemand 

Stillingen nedlægges.  

 

Hvis container ikke leveres eller afhentes, så kontakter Rasmus Urbaser. -

Rasmus 

 

6. Julefrokost 

 

7. Diverse. 

 

Grøn vækst: Skal fremover sende en sms når de kommer og salter.  

 

Fastelavnsfest: Rasmus vil gerne holde fastelavnsfest igen -OK  

 

 

Næste bestyrelsesmøde d 2 feb 2023 kl 17:30 hos Lis 

Storskrald dato 22 januar 2023 Lotte og Lonnie tager vagten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


