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Budgetmøde med TDP d. 21. april2015.

D. 21 april havde BBR møde med TDP angående budget og evt. 
huslejestigning.
TDP gennemgik regnskabet og ønskede en huslejestig på kr. 23.94/M2  
fra september 2015 . Det er en stigning der desværre ikke kan gøres 
indsigelse imod da vi jo har omkostningsbestemt husleje og som BBR 
defor accepeterer. En trøst måske at vores huslejeniveau er på samme 
niveau som andre udlejningsbyggerier i Helsingør kommune.

BBR havde en del punkter vi også ønskede gennemgået med TDP:

Vicevært:  
Vi ønsker en vicevært på fuld tid i Meulenborg og ikke en vi det meste 
af tiden kun kan nå via telefon eller telefonsvarer. Vi mener at vi er et 
forsøgsområde for fremtidige TDP besparelser på den service de vil 
tilbyde beboerne i deres boligejendomme. Vi fremførte at et tilkøb at 
ydelser vil være dyrere end en vicevært på fuld tid, men blev afvist og vi 
må se på regnskabet til næste år om vores antagelse er rigtig.

Nøgler til BBR:
BBR har tidligere haft adgang til lokaler med værktøj til f.eks. lidt grovere 
havearbejde men med ny vicevært blev låsene til disse lokaler ændret.
vi mente at det ville være en fordel at BBR kunne benytte dette materiel 
men der er nogle forsikringsmæssige årsager til at f. eks. motorsav ikke 
må benyttes længere.
Vi gjorde opmærksom på at aflåsning af døre i kælderen kan betyde at 
flugtveje blokeres. TDP undersøger dette.
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Hårde Hvidevarer:
Vi diskuterede egen udskiftning af hårde hvidevarer og der var intet til 
forhandling.  
Udskiftning af hårde hvidevarer SKAL aftales med TDP, SKRIFTLIGT 
inden udskiftning og evt. vedligeholdelse påhviler lejeren!
De der allerede har udskiftet uden aftale kan prøve at få én, men det 
lød ikke som om det var sandsynligt. Dvs. har man udskiftet hårde 
hvidevarer  med eller uden aftale påhviler vedligeholdesen lejer! Og der 
er ingen huslejereduktion i den anledning.  
Har man gemt de originale hårde hvidevarer kan de naturligvis op-
sættes ved flytning eller en ny lejer kan overtage de nye og altså selv 
skal vedligeholde dem. 
Er de  gamle hårde hvidevarer ikke gemt og ny lejer ikke ønsker at 
overtage isenkrammet skal der opsættes nyt svarende til det TDP nor-
malt ville opsætte, betalt af fraflyttende lejer.

Beplantning og udstyr på strandgrunde betalt og ud-
ført af BBR:
Vi opponerede mod manglende vedlighold af beplantning på strand-
grundene og de af BBR opsatte buske på/ved parkeringspladserne, 
men TDP vil ikke vedligeholde disse områder, med den begrundelse at 
så kunne vi jo opsætte hvad som helst der krævede ekstra arbejde.
Vi mente dog at alle tiltagende, udover at forbedre området for be-
boerne også medvirker til at vedligholde Meulenborg. 
Så, vil vi have pæne og velplejede områder skal vi selv tage affære.

Toiletter. 
Vi drøftede også problemer med vandspild ved cisterne der løber hele 
tiden. Hvis viceværten har været omkrin problemet én gang og der 
fortsat er problemer, MELD DET IGEN.

Mus.
Der er i flere tilfælde observeret mus i køkkenskabene. Vi mente at 
fælder eller musekorn ikke kan løse problemet, men at viceværten må 
finde ud af hvordan musene kommer ind og forhindre adgang i frem-
tiden. Dette vil ske.
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Håndværker 
tilkaldelsesliste

Tilkaldelsesliste.
Der er et ønske om en liste med håndværkere der kan 
tilkaldes udenfor normal arbejdstid hvis der skulle opstå 
alvorlige problemer.
F.eks en radiator der springer læk eller lignende , der ikke 
kan vente til normal arbejdsdag.
TDP vil undersøge om det er muligt.

Tilkørselsvejen
Vi drøftede tilkørselsvejens dårlige forfatning og BBR un-
dersøger om der er sat tid på nedrivning af Meulenborg 
Park 2, for ikke at ofre store summer på ny asfaltering 
indtil dette er sket. De nuværende huller udbedres.

Hæk mod Kirsebærbakken.
BBR havde medbragt udsnit af den oprindelige lokalplan 
for Meulenborg Park hvoraf det fremgår at der skal være 
en nord-sydgående sti gennem bebyggelsen fra/via Kirse-
bærbakken. TDP undersøger om den opsatte hæk er i 
strid med lokalplanen.

Renovation:
I forbindelse med at containerne forsvinder bliver der et 
område kun for haveaffald, papir og flaskecontainerne 
bliver stående. Det bliver muligt at komme af med større 
sorteret affald, jern,plast osv., der afhentes af kommunen 
flere gang om året.
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