
Beslutningsprotokol 

Grundejerforeningen Runeparken - Bestyrelse 
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Dagsorden til d. 23.08.2022 kl. 17.30 hos Lis 

 

1. Status på karnap  

Der er kigget på karnappen. Ejeren af karnappen skal kontakte kommunen om 

en godkendelse af den opførte karnap. Vi afventer en evt. godkendelsen. -Alle 

 

2. GF 2023 

Der undersøges om lokalerne er ledige d 15 eller 22 marts 2023 -Lonnie  

Bookning af Brian Lyd -Lonnie 

Bookning af advokat – Lotte 

 

3. Lys i Runeparken 

OPEKA er gået konkurs.  

Der er indhentet tilbud på renoveringen af det udvendige lys i Runeparken. Der 

arbejdes videre med de 3 tilbud så de senere kan fremlægges på en ekstra 

ordinær generalforsamling (hvis arbejdet kan påbegyndes inden vinter) eller 

generalforsamling 2023.  

 

4. Placering af skraldespande 

Der blev på generalforsamlingen 2022 besluttet at hvis skraldespandene skal 

stå udenfor skal de stå på fliser. Der blev ikke besluttet noget i forhold til 

afstand til skur/plankeværk.  

 

Ønskes der specifikke regler må disse stilles som et forslag på GF 2023 

 

5. Kommende projekter: Asfalt, Legeplads 

Asfalt:  

Der er store huller flere steder på alléerne. 

Der indhentes tilbud på renoveringen af asfalten (tilbud skal indeholde pris på 

alle alléerne på en gang og en allé om året) som kan tages med på GF 2023 Da 

vi har en stor udgift i forhold til det udvendige lys, må vi evt. forsætte med at 

lappe på de huller som der opstår. Der laves en gennemgang af hvor der 

trænger til at blive lappet. -Lonnie 

 

Legepladser:  

På GF 2023 vil vi have en plan for hvordan vi finder penge til løbende 

renovering og etablering af nye legepladser til trods for de kommende store 

udgifter til asfalt og lys. -Alle 

 

6. Til salg skilte 
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Flere henvendelser fra beboerne vedr. de til salg skilte som står ved 

indkørslerne til alléerne.  

 

Der tages kontakte til ejendomsmæglerne med ønske om at de sættes pænt og 

fjernes så snart boligen er solgt -Lonnie 

 

7. Sager fra indbakken der skal følges op på 

 

Hæk højde:  

Vi opfordrer endnu engang til at folk klipper deres hæk ned til 1.8 m i forhold 

til deklarationerne. Der laves også et opslag på Facebook med en påmindelse. -

Lonnie 

 

Opmærkning af parkeringspladser:  

Ikke muligt at få opmærket parkeringspladserne med noget som holder længere 

tid pga. fliserne med huller i. 

 

Borde/bænke sæt:  

Man er velkommen til at flytte borde/bænke sæt retur som er blevet flyttet af 

andre beboer. 

 

8. Diverse. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde d 28 september 

Storskrald dato og bemanding: onsdag d 21/9. Lonnie tager vagten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


