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Dagsorden til d. 26.10.2022 kl. 17.30 hos Lonnie 

 

1. Grøn vækst info 

Rasmus har kontakten med Grøn vækst 

 

-I forhold til fjernelse af ukrudt på boldbanerne har Grøn vækst meldt tilbage at 

de ikke kan holde det nede uden at bruge gift. Bestyrelsen ønsker ikke at der 

skal benyttes gift i Runeparken. 

Skal det overvejes om boldbanerne skal benyttes til noget andet? 

 

-Træerne bliver beskåret i en bestemt rækkefølge og der tages en allé om året. 

 

2. Legepladser 

Legepladserne er slidte og kunne godt trænge til at blive fornyet. 

Der undersøges fordele og ulemper ved at lave en ny legeplads eller en sponser 

legeplads.  

 

Måske også en mulighed at samle et udvalg ved den næste generalforsamling 

som kan kigge på nye legepladser og nye anvendelses muligheder af 

boldbanerne. Det er dog prøvet før at nedsætte lignende udvalg og folk mister 

desværre hurtig interessen for at deltage -overvejes inden generalforsamling 

2023 - Alle 

 

3. Skraldespande 

Vi har modtaget to tilbud på udskiftning af de grønne skraldespande da nogle 

af dem taber bunden. 

 

Det ene tilbud er fra Grøn vækst og lyder på 3125 kr pr spand og det andet fra 

Grennesminde som lyder på 3500 kr. Begge tilbud er inkl. Montering, 

skraldespanden og bortskaffelse af de gamle spande. På spandene fra 

Grennesminde er der også en klap. 

 

Vi vil gerne benytte tilbuddet fra Grennesminde dog uden klap hvor prisen så 

er 3000 kr. -Rasmus 

 

4. Diverse. 

Afhentning af container efter storskrald 

Rasmus overtager opgaven med at holde øje med om containeren bliver 

afhentet af kommunen efter storskrald. Og ringer til driftsbyen hvis dette ikke 

sker -Rasmus 
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Der skal laves en ny seddel til Mads Bonnerup med de nye leveringsdage i 

2023 -Lis, Lonnie og Rasmus 

 

Asfalt 

Der rykkes for en dato på hvordan arbejdet med at lappe hullerne i asfalten 

begynder - Lonnie 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 24/11 kl 17:30 hos Henrik 

Storskrald dato og bemanding d 20/11 Lotte tager vagten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


