
LIVET I MEULENBORG PARK   74. UDGAVE 

 

Notat fra generalforsamlingen d. 3. april 2013 

1. Velkomst 

Desværre var både Lisbeth og Karen fra Beboerrepræsentationen. Fraværende 

 Så jens stod for hele dagsordenen. 

2. valg af dirigent. 

Ingen valgt, mente at de ca. 20 fremmødte selv kunne styre talerækkerne. 

3. Beretning 2012: 

Trappe på strandgrund syd 

Bord til strandgrund nord, efter minimering af området. 

Planter ved 1. parkeringsplads 

Rydning af buskads og fældning af træer (hæk). 

Derudover har vi fået nyt medlem i Beboerrepræsentationen. 

 Lisbeth , nr. 12 

 Og Susanne , nr. 21 er fraflyttet 

2013. 

Vi har bestilt arbejde (støttemur/terrassebund) og bænk til strandgrund syd. 

Indkøbt boks til batterier, der er ophængt på affaldsskur ved tilkørselsvejen. 

 

Der var spørgsmål angående Beboerrepræsentationens status. : 

Vi opererer ud fra lejelovens bestemmelser om lejer indflydelse. Hvilket i vores 

tilfælde betyder at når der kan samles flertal for at oprette en beboerrepræsentation på mindst 3 

medlemmer kan vi kræve at komme med på råd når udlejer træffer større beslutninger der 

involverer os alle og få indsigt i ejendommens budgetter. Hvilket også sker. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab/opdatering til dags dato 

Regnskabet blev gennemgået og detailregnskab fremlagt, Ved årets slutning  

havde vi ca. kr. 46.000,- i banken. 

for 2013 er der øremærket ca. kr. 25.000,- til strandgrund syd. 

Der vil derefter være omkring kr. 23.000,- på kontoen. 

5. Indkomne forslag: 

a. Have en eller flere have/park dage hvor vi i fællesskab kan vedligeholde de  

områder viceværten ikke når. 



Vi indkøber et antal haveredskaber der kommer til at hænge ved arbejdsskurene på 

parkeringspladsen. Aflåst så de skal ’bestilles’ i god tid. Eventuelle havedage vil blive annonceret 

på hjemmesiden meulenborg.dk 

b. Indretning af strandgrunde. 

    Strandgrund syd er igangsat og der må desværre ikke opføres nye bygninger/læskure på  

    den nordlige strandgrund. Oprydning på begge kan blive en have/park dag. 

    Forslag om gelænder af reb langs badebroen sendes til udlejer. 

c. Etablering af fælles værksted. 

    Ideen strandede pga. manglende lokale. 

d. Indretning af festsalen, også til andre formål end fest. 

    En del ideer blev lagt frem men indtil videre ser Beboerrepræsentationen på mulighed for at 

    indkøbe sofagruppe eller lignende til lokalet for bl.a. at åbne mulighed for at samles en fast dag 

    om måneden til socialt samvær og måske få ideer til andre måder at udnytte lokalet på.  

 

6. valg af BBR. 

Karen Boye ønskede ikke at fortsætte, vi takker for indsatsen gennem flere år. 

I stedet valgtes: 

Kåre Fjalland (nr. 3) 

Preben Wetche (nr. 38) 

 

Alle med akklamation! Vi er nu 4 medlemmer i Beboerrepræsentationen! 

7. Eventuelt. 

Til dette emne havde vi inviteret viceværten Jan og det slap han relativt nemt fra. 

Der var spørgsmål angående etablering af flere cykelskure: Undersøges med udlejer. 

Opretning af fliser på stierne: Der indgives rapport årligt og udlejer bestemmer hastighed for 

renovering. 

 

Bedre vedligehold af buskadser og grønne områder: Viceværten og gartneren mener at buskadserne 

efter sidste års kraftige beskæring i løbet af året vil vokse til igen og yderligere tilplantning derfor 

ikke er nødvendig. 

 

Der blev rejst ønske om at udnytte en del af festlokalet til ’Gæsteværelse’ der skulle kunne lejes hvis 

man har overnattende gæster: Et lignende forslag fra Allerød bebyggelsen strande på mangelende 

kommunal godkendelse, en sådan vil måske også være svær at få i Helsingør da lokalerne ikke er 

godkendt til beboelse. 

 

Ønske om hjertestarter kursus fremsattes. Tages op igen, pris og tider undersøges. 

 

Spørgsmål angående antenneforening: Dette har været oppe tidligere, men 

Beboerrepræsentationen undersøger mulighederne fra forskellige udbydere og vender tilbage. 

Vi prøver at vedligeholde en mail-liste så interesserede kan få mail om aktiviteter uden at skulle 

afvente brev eller hjemmesideopdateringer.  

Generalforsamlingen opløstes derefter i god ro og orden. 

 

 



Have/park dage. 

I første omgang forsøges med 2 dage i foråret. Mandag d. 6. maj og søndag d. 12. maj. 

Opgaver der kan løses i fællesskab,-  dem vi kunne komme i tanker om: 

Kante stier. 

Fjerne det værste ukrudt i bedene ved stierne. 

Rense ud i Pileurten på området ved kilden (hvor vi henter Brøndkarse) 

Rense bedet ved den nordlige strandgrund for Pileurt, så Roserne for plads. 

Rense bedet ved strandgrund syd når tømrerne er færdige med indretningen. 

Male legehuset ved legepladsen. 

Afkantning og oprensning af sandkasse. 

Andre ideer er velkomne. Giv besked om hvad DU har lyst til at gå i gang med! 

Der indkøbes værktøj der kan benyttes til disse fælles arbejdsdage. 

Der vil komme et par dage igen i efteråret. 

 

Festlokale. 

Bedre udnyttelse af festlokalet. 

Der indkøbes møbler (Sofa/stole/bord).  

Se tillæg fra Lena Aagaard 

 

RSS/Feeds. 

Vi har talt om en mail liste så interesserede kunne få direkte besked når der kommer nyheder i 

bladet. For ikke at skulle administrere mange mails og holde styr på ind- og fraflytninger  er det 

nemmere hvis interesserede tilmelder sig RSS via vores hjemmeside meulenborg.dk og derved bliver 

orienteret om nye indlæg på hjemmesiden. Disse RSS/Feeds kan ses i browseren eller i en ’Gadget’  i 

Windows (hedder ’Feed –Overskrifter) der kan sættes på skrivebordet . 

 

Hjertestarter kursus. 

Ifølge pålidelig kilde er det muligt at få hjertestarter kursus via Helsingør kommune, gratis. 

Det undersøges. 

 

Cykling på gangstierne. 

Gangstierne er til gående så undlad venligst at cykle på dem. VIS HENSYN. 

 

Oprydning på reposer og i haver. 

Reposerne er ikke udvendige pulterkamre så brug dem venligst ikke som sådan! 

Det er haverne jo heller ikke. Vi vil alle gerne bo og færdes i et pænt område  

uden Klondyke præg. 

 

Beboerrepræsentationen. 

Efter generalforsamlingen er vi nu 5 medlemmer i Beboerrepræsentationen: 

Lisbet Kolind Nr. 12 

Ellen Bendtsen Nr. 51 Sekretær/Skriver ’Livet i Meulenborg park’ 

Preben Wetche Nr. 38 

Kåre Fjalland Nr. 3 Vedligeholder hjemmesiden 

Jens Frederiksen Nr. 9 kasserer 



 

Budget møde med TDC-Pension. 

De 17. april holdtes budgetmøde med TDC Pension og efter gennemgang af budget, hvis større 

udgifter i 2012 har været udskiftning af glaslister på vinduerne/Hårde hvidevarer og vedligeholdelse 

af varmecentralen, accepteredes en huslejeforhøjelse på ca. kr. 12,34/m2/år. 

Det er ca. halvt så meget som de årlige lejestigninger de sidste 4-5 år. 

 

TDC pension undersøger muligheden for opsætning af cykelskur ved containerpladsen inklusive rum 

der kan anvendes til ’værksted’, f. eks. cykelreparation/slibning/maling af møbler osv. Der vil ikke 

blive mulighed for opbevaring af værktøj. 

 

Ligeledes undersøges muligheden for opsætning af tov-rækværk på badebroen. 

 

 

 

Venlig hilsen 

beboerrepræsentationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Har du lyst til af møde nogle af de andre beboere i Meulenborg Park? 

Så har du chancen nu. 

Vi har et dejligt fælleslokale, som kun bliver brugt ca. 15 gange om året. 

Hvis vi vil det,  har vi mulighed for at bruge det til mange forskellige 

aktiviteter. 

For at gore “rummet” mere egnet til social aktivitet vil der blive indkøbt et 

sofa/stolesæt,   

På generalforsamlingen blev der foreslåede forskellige muligheder. 

Alm. socialt samvær over en kop kaffe/the. 

En læseklub,  

en kortklub,  

en motionsklub 

og en madklub. 

Hvis du har andre ideer, så er de meget velkommen. 

Hvad der er realistisk og hvornår det skal være, vil vi finde ud af i 

fællesskab. 

I første omgang vil der være Åbent hus 

Tirsdag: den.  7 maj mellem kl. 13 og 15 

Tirsdag, den. 14 maj også mellem kl. 13 og 15.  

Jeg vil se frem til at mode dig.   

Lena Aagaard 

Meulenborg Park 30 

 


