
Beslutningsprotokol 

Grundejerforeningen Runeparken - Bestyrelse 

Bestyrelsesmøde dato 
 

Dagsorden til d. 04.05.2022 kl. 17.30 hos Lonnie 

Til stede: Henrik, Lis, Lonnie, Lotte, Christina, Rasmus 
 

1. Ny næstformand  

Henrik Sternhagen træder ind som ny næstformand. 

 

2. Overdragelse af byggesager 

Henrik tager opgaven med byggesager 

 

3. Skraldespande uden foran porte 

På GF 2021 blev det besluttet at skraldespande, som står ude foran porten fast, 

skal stå på fast underlag. Dette følges desværre ikke alle steder. 

 

Der vil blive uddelt en besked til dem som ikke følger reglerne med en 

opfordring til at få rettet forholdene. Skraldemændene kan nægte at tage 

spandene med hvis de står på græs. 

 

Lis og Lonnie laver et udkast som kan uddeles 

 

4. Storskrald 

Skrald sættes uden for ”åbningstiden” som er kl. 17-19. Skal storskrald 

nedlægges, flyttes til et andet sted? 

 

Affald skal i klare sække. 

 

Lonnie laver en update på Facebook et par dage før næste storskrald og 

genopfrisker reglerne. Følger folk det ikke så bliver storskrald nedlagt. -

Lonnie 

  

5. Grøn vækst 

Rasmus overtager posten som kontaktperson for grøn vækst.  

 

Der bliver ikke slået græs der hvor skraldespandene står på græsset ude foran 

porten.  

 

6. Beslutningstagen ved henvendelser 

Henvendelser i grundejerforeningens mailboks vendes på det efterfølgende 

bestyrelsesmøde og der tages en fælles beslutning. -Alle 
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7. Sommer arrangementer 

Kan vi nå en Sankthansaften i år -Rasmus 

 

8. Årshjul 

Fra næste år vil der blive lavet et årshjul hvor forslag til diverse arrangementer 

bliver skrevet ind -Rasmus  

 

9. Rotter og skadedyr 

Der er sat fælder op rundt omkring. Ifølge rottefængeren har vi dog ikke et 

stort problem med rotter. Vi kan kun opfordre til at folk ikke smider madaffald 

i haverne. 

 

Observeres der rotter skal man straks kontakte kommunen.  

 

10. Sager fra indbakken der skal følges op på 

-Reparation af kloaker på SMA (3 stk) 

Tilbud er indhentet og arbejdet starter hurtigst muligt.  

 

-Ødelagt sti efter Radius ved det røde teknikhus 

Fliserne er lavet og der mangler blot at blive sået nyt græs -Lonnie tager 

kontakt til grøn vækst. 

 

Ødelagt flise ved pap containerne skal laves -Lonnie 

 

-Stibelysning (tænd/sluk tid) 

Vi har været i kontakt med OPEKA og det giver ikke mening at ændre det hele 

tiden. Lys tændes ved solnedgang og slukkes ved solopgang. Det vil koste 

penge hver gang det skal ændres, så bestyrelsen har besluttet ikke at gøre mere 

ved dette.  

 

-Overdækket terrasse 

Henrik undersøger sagen og ser hvad sagen drejer sig om. -Henrik 

 

-Hæk højde 

Hækken må være maks. 1.80 meter. Der laves et opslag på Facebook og 

opfordre til at folk får klippet deres hække ned næste gang -Lonnie 
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11. Diverse. 

 

Næste bestyrelsesmøde 8 juni kl 17:30 

Storskrald dato og bemanding 23 maj kl 17-19 Henrik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


