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Grundejerforeningen Runeparken - Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde dato 
 

Dagsorden til d. 28.092022 kl. 17.30 hos Lonnie 

 

1. Skilt på SMA 

Lis har kontaktet kommunen og skiltet er nu rettet. 

 

2. Sager fra indbakken der skal følges op på 

 

- Arbejdsstøj på stierne/uenigheder blandt naboer: 

Vi opfordrer til at man tager en dialog med sine naboer hvis der er 

uenigheder. Bestyrelsen kan/skal ikke være politi. 

  

- Camplet 

Må gerne sættes ved trailerne 

 

- Dæmpe eller slukke lyset om natten 

Ideen er god og er noget vi vil undersøge i forbindelse med etableringen af 

det nye lys. 

 

3. Opgørelse af El for 2021 og 2022 

Prisen er steget fra 2021 til 2022. For januar-september 2022 er den samlede 

pris 5000 kr. højere end den samlede pris for hele 2021.  

Indtil vi har fået styr på etableringen af det nye lys, kan vi ikke gøre så meget 

ved dette.  

Når det nye lys er installeret, kan vi kigge på om der evt. kan indhentes et 

bedre tilbud på leveringen af strøm. 

 

4. Indhentning af tilbud på lys 

Det er desværre ikke muligt at påbegynde arbejdet i år pga. risikoen for frost.  

Vi har fået 3 tilbud.  

De vil blive fremlagt på GF 2023, så der kan tages en beslutning om hvilket 

firma der skal bruges. 

Der undersøges om de 3 vil komme på GF og gennemgå deres tilbud.  

 

5. GF 2023 

Lokale og advokat er booket til d 27 marts 2023 kl. 18:30. Vi skal være ude kl. 

22 

Deadline for forslag fra beboerne er d 27 januar 2023. Ligges på FB og 

hjemmesiden -Lonnie og Lotte 

Materiale skal være klar til afhentning start i uge 8 -Lotte 
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6. Asfalt 

Asfalten er blevet gennemgået og foreløbig kan vi lappe de huller der er, men 

det er nok ved at være sidste gang at denne løsning kan benyttes.  

Der er modtaget et tilbud på lapning, som bestyrelsen har besluttet at takke ja 

til.  -Lonnie  

 

7. Diverse. 

Boldbanerne trænger til at få fjernet ukrudt  

 

Ved sidste storskrald kom der ikke særlig mange mennesker. Kunne det være 

en mulighed kun at have storskrald hver anden måned. Vi holder øje med hvor 

mange der benytter sig af tilbuddet de næste gange. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde d 26 okt 2022 kl 17:30 

Storskrald dato d 23 okt 2022 Henrik tager vagten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


