Livet i Meulenborg Park
meulenborg.dk

14-04-2014

Nyhedsbrev nr. 77

Notat fra generalforsamlingen d. 26 marts 2014.
1. Velkomst
Der var mødt deltagere fra 36 lejere og et meget stort antal personer.
Det største fremmøde i mange år.

Velkomst

2. Valg af dirigent.
Henry Søndergaard Olesen, Meulenborg Park 46 valgtes til dirigent.

Dirigent
Rettet 28/10!

3. Beretning 2013:
Opsætning af batteriboks ved affaldsskur
Bænk og terrasse på Sydgrunden
Haveredskaber til Havedagene, 2 forår / 2 efterår
Overdækning mellem roserne ved strandgrund nord, mod Pileurt
Pileurt på øst-skråningen (samarbejde med kommunen?)
Planter til Nord- og Sydgrund.
Sofaer og bord til Festsalen.
Cykelskur
’Pæle’ ved stenene på tilkørselsvejen.
Stormfloden gør, at vi nu har bestilt ny terrasse, der fastgøres i betonkanten.
Tilbud på vej til bænk på Nordgrunden og et eller andet så man kan
klæde om ugenert.
Begrænsning af sandkassen med nye kanter er bestilt og kan
forhåbentlig snart nedlægges.
Der vil komme nye havedage i år også, de første bliver d. 19 og 27.
april.
Gangstierne er ikke til at cykle på!

Beretning

4. Fremlæggelse af regnskab/opdatering til dags dato
Regnskabet blev gennemgået og detaljeret regnskab med posteringer
blev fremlagt,
Alle havde fået regnskabet (Næsten alle) og der var ingen kommentarer.
5. Indkomne forslag:
Følgende fire forslag var indkommet:
a. Indrette pusleplads til bilerne ved redskabsburet på den store
parkeringsplads
b. Fældning eller beskæring af træerne på samme parkeringsplads,
de skygger og 2 af dem er allerede beskåret pga. råd/sygdom.
c. Nedsættelse af udvalg vedrørende brug og udlejning af festlokalet.
d. Åbning/genåbning af sti til Hyldebakken.

Regnskab

Forslag

ad a:
Pga. tidligere tiders misbrug af strømstik og miljømæssige hensyn
ved evt. bilvask, etablering af filter for spildevand, samt forstyrrelse
meulenborg.dk
af parkeringpladsens beboere, faldt forslaget.
ad. b:
14-04-2014
Fældning
eller beskæring af træerne på parkeringspladsen blev
vedtaget med 6 stemmer imod. Beboerrepræsentationen tager kontakt til TDC-pension om dette.
ad.c:
Nedsættelse af udvalg til at undersøge muligheder for bedre udnyttelse af Festlokalet blev vedtaget, udvalget kom til at bestå af:

Pusleplads
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Træer på parkeringsplads

Festlokalet

Ulla S. Hansen nr. 54
Inge-Merete Borum nr. 8
Carla Larsson nr. 34
Lena Aagaard nr. 30
Birthe Hjalager nr. 21
Carina Fjälland nr. 3
ad. d:
Abning/genåbning af sti til Hyldebakken. Der har været rundsendt
skriv angående beboernes stilling til dette.
38 meddelte at de stemte for
8 nej
9 ikke interesserede
Det besluttedes derfor at en gruppe beboerer går videre med dette.

Sti til Hyldebakken

Kåre Fjalland nr. 3
Tine Zedeler nr. 35
Philip Svane nr. 52
Sille Kamara nr. 45
6. Valg til BBR
De nuværende 4 fortsætter og Inge-Merete Borum i Nr. 8 valgtes
som 5. medlem. BBR ser nu sådan ud:
Jens Vind Frederiksen nr. 9
Lisbeth Kolind nr.12
Kåre Fjalland nr. 3
Preben Wetche nr. 38
Inge-Merete Borum nr. 8
Alle beboere er naturligvis velkomne med forslag til begge grupper
og BBR’s arbejde, altid.

BBR

7. Eventuelt
Hjertestarterkusus er igen et ønske.
BBR undersøger priser og vil sørge for at få afholdt et kursus uanset
meulenborg.dk
antallet af tilmeldinger, hvis det er til at betale.
Træer i den fredede Meulenborg Skov ønskes beskåret da de skygger14-04-2014
for solen på altaner og haver.
BBR tager kontakt til Helsingør Kommune for evt. beskæring af
træerne.
Den nyanlagte sø tæt ved Meulenborg Park, i skoven, har under
vandet meget stejle sider og er forholdsvis dyb, derfor ønskes en
eller anden form for hegn opsat.
BBR undesørger mulighederne med Helsingør Kommune.
Der blev forespurgt om fast opstilling af bænke i parken, men dette
blev afvist fordi vi på den måde mister flexibiliteten med de 3 løse
borde. Kvaliteten af bordene tjekkes.
Afmærkningen af stenene ved svinget mod parkerngspladsen tages
op igen, for at få en mere permanent løsning.
Det blev igen taget op at reposerne IKKE er til opbevaring af overskydende indbo eller opsætning af tørrestativerne højere end gelænderet.
Husk! fuglefodring er ikke tilladt. Der er ingen grund til at tiltrække
rotter.
Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden med stor tak til
dirigenten.
Efter Generalforsamlingen:
Budget møde med TDC-Pension.
De 30. april holder BBR budgetmøde med TDC Pension
Vicevært Jan er pludselig gået på pension og vi har nu, indtil videre,
Mikael, der er Vicevært i en af Århusafdelingerne, fra tirsdag formiddag til torsdag eftermiddag hver uge. For kontakt til TDC pension
iøvrigt -tlf. 66664444.
Venlig hilsen
Beboerrepræsentationen

Eventuelt
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