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Dagsorden til d. 23.11.2022 kl. 17.30 hos Henrik 

 

1. Lys ”Dennis” 

Dennis fra det gamle OPEKA har overtaget lyset indtil der findes en løsning på 

GF2023. Han har udskiftet nogle pære og lavet diverse reparationer.  

 

2. Tilbud på lys 

Det skal undersøges om priserne på de modtaget tilbud stadig gælder og også 

vil gælde efter GF2023 - Lonnie og Lis 

 

3. Fjernvarmen 

Der er afholdt møde med fjernvarmen i forhold til hvordan de færdes når der 

udføres arbejde i Runeparken og hvor de er nød til at køre ind med deres biler. 

Fremover vil de prøve at mindske antallet af biler der skal køre ind som evt. 

kan ødelægge græsset og andet. Der er lavet aftale om at de tager billeder inden 

arbejdet påbegyndes og når arbejdet er færdigt, så sørger de for at udbedre 

eventuelle skader.  

 

4. Skraldespande 

Der er afhentet tilbud fra Grennessminde på udskiftning af skraldespandene 

rundt i parken. Tilbuddet er på 27500 kr. Tilbuddet godkendes og arbejdet 

påbegyndes i det nye år - Rasmus 

 

5. Diverse fra indbakken 

 

-Ændring af deklaration vedr. vindfang 

Opgaven og evt. udgift til at få ændret deklarationer lægger ikke hos 

grundejerforeningen.  

 

-Asfalt status 

Vi har prøvet at kontakte firmaet som skulle lave reparationer i forhold til 

hvornår arbejdet påbegyndes. Der tages kontakt til dem igen -Lonnie 

 

-Sankthansfest 2023 

Vi bakker op initiativet og tager kontakt til Grøn vækst i forhold at lave et 

Sankthansbål – Rasmus  

Vi afventer et oplæg fra planlægningsgruppen.   

 

6. Falck hjertestarter 
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Dioderne i hjertestarteren er udløbet og vi kan lige nu ikke få nye hjem pga. 

krigen i Ukraine. Vi kan ikke få en garanti på at den virker og bestyrelsen 

beslutter derfor at den skal tages ned, da det ville være frygteligt hvis den ikke 

virker hvis uheldet er ude. 

 

7. Skraldemand 

Jørn Boelsmand har opsagt arbejdet som skraldemand pr 31/12-2022. Der 

laves et opslag på Facebook i forhold til at finde en ny skraldemand. -Lonnie 

 

Leje og levering af affaldscontaineren til storskrald overgår til Urbaser. –Lis 

 

8. Forslag til nyt fast punkt på dagsorden ”opfølgning siden sidst” 

Hvert møde starter med en hurtig gennemgang af sidste mødes referat og 

opfølgning på evt. aktionspunkter -Alle 

 

9. Diverse. 

 

Grøn vækst: Mener ikke at de kan holde ukrudtet væk på boldbaner uden at 

bruge gift. Det ønsker vi ikke.  

Der beskæres træer på alléerne i en turnus med en alle pr år. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde d 5 januar kl 17:30 

Storskrald dato og bemanding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


