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Der har siden budgetmødet med TDP været en del aktivitet omkring em-
nerne  fra budgetmødet samt enkelte henvendelser om mere generelle 
emner der berører os alle.

Låsecylindre i postkasser og hoveddøre:
I forbindelse med en defekt låsecylinder i en postkasse henvendte en 
beboer sig til vice-værten der forsøgte at reparere cylinderen, men da det 
ikke var muligt fik beboeren at vide at han selv måtte skaffe en ny. 
Nu er postkasselåsen jo en del af hele lejlighedens system og det er tem-
melig kostbart at udskifte og kode en ny cylinder.
BBR mente at en fast monteret cylinder naturligt måtte være et TDP an-
liggende at udskifte men nej, I følge lejeloven er det lejers pligt at vedlige-
holde låse og nøgler. Og det holder TDP fast ved. Det gælder også låsecy-
linderen i hoveddøren. 

Hårde hvidevarer (igen):
Der er ingen forandring i TDP´s holdning til emnet hårde hvidevarer,men 
er du/I i den situation at skulle have udskiftet et defkt køle-/fryseskab er 
det muligt, via viceværten, at få et større skab end det oprindelige.
Ikke sikker på det gælder alle lejlighedsstørrelser, men prøv.

Der har også været en del henvendelser angående combi vaskemaskin-
erne og vi har en dialog med TDP angående kvalitet og vaskekapacitet, så 
måske er der muligheder for bedre maskiner i fremtiden.

TDP har fået ny Ejendomschef, Det er nu Kennith Holmgang, vi allerede 
har haft møde med angående de problemer vi synes, vi i fællesskab burde 
få afklaret/ordnet her i Meulenborg.
Der var/er mange ting vi ikke er enige om men her er ejendomschefens 
svar på nogle af punkterne:

Ønske om plan for langsigtet vedligeholds- udenoms pleje.
Status: Jeg vil sammen med viceværten gennemgå vores tanker for om-
rådet, og få udarbejdet et udkast til en plan. Denne plan kan vi så i fæl-
lesskab drøfte. 

Tidshorisont: medio marts. 

Låse.

Hårde hvidevarer.

Møde med TDP.
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Flere viceværtstimer. 
Det er pensionskassens vurdering at viceværten for nuværende godt kan 
håndtere to ejendomme med den mængde udliciterede arbejde. Der vur-
deres dog løbende på dette og det er noteret at MP ønsker en dedikeret 
vicevært. 

Stiger (flytbare) på strandgrundene. 
Status: Pensionskassen indhenter tilbud og vurderer efterfølgende hvor-
vidt det en fornuftig tilføjelse til strandgrundene. 
Tidshorisont: Medio marts 

Lys i gårdmiljøet.
Status: Jeg har bedt viceværten undersøge muligheden for at få en pære 
med lavere lux. 
Tidshorisont: 1 måned 

Lys udenfor cykelskur
Status: Pensionskassen afventer besked fra BBR hvilken løsning der 
kunne være ønskværdig. 
Der forsøges med batteridrevne bevægelses aktiverede lamper.

Containere til alm. affald.
Der tømmes containere hver fredag. Hvis en container er overfyldt, prøv 
at finde en hvor låget endnu kan lukkes. Både rotter og skader spreder 
ellers affaldet.
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