
 

 

 

 

 

Beboerrepræsentationen, Mikkelborg Park

     
                                                                                                       Hørsholm, d.21. marts 2017 

 
Indkomne forslag, direkte kopieret fra forslagsstillerne, til beboermødet den 29. marts 2017. 

 

Følgende punker skal der stemmes om: 1, 2 sammen med 3.1, 4, 5, 6 og 7. De øvrige forslag og 

kommentar vil blive besvaret på mødet. 

 

De forslag vi stemmer om, og som vedtages med flertal på mødet, vil BR derefter tage med til 

Ejerbestyrelsen for videre behandling. 

 

1. At der indkøbes borde og bænke til at sætte op på det store grønne areal om sommeren. 

 

Forslagsstiller: Berit Hededam, MP 31, 2.tv. 

 

2. På parkeringspladsen bliver der parkeret ret "ustruktureret", således at en bil ofte fylder 2 

pladser, fordi den holder skævt for p-pladsmarkeringerne. Og da det kan være svært at 

finde en p-plads, når man kommer sent hjem, kan det virke irriterende, at der "frådses" 

med pladserne. Mit forslag er derfor: 

 
Kan vi få malet de hvide streger tydeligere op, så det bliver helt tydeligt, hvor 
parkeringsbåsene er? Jeg tror, at det vil hjælpe, at der tegnes streger hele vejen fra forrest 
til bagerst i hver parkeringsbås, for det kan også være svært at se de små markeringer helt 
ude ved kørearealet, når man er på vej ind i en parkeringsbås med bilen.  
Forslagsstiller: Nina H. Kluge, MP 26, st.th. 
 

3. Forslag/spørgsmål: 

3.1 Opfordring til at biler parkere ordentligt i afmærket båse. 

Tit og ofte sker parkering hensynsløst. 

Hvis en på hver side parkere skævt, bliver der en åben plads hvor ingen bil kan komme ind. 

I øvrigt er pladserne små og kun til mindre biler. 

De lidt større biler bør henvises til langsiden. 

3.2 Et spørgsmål hvor længe må man have og optage en invalide plads, 

når ens bevægelsesfunktion ser ud til, at være ok. 

Det er også lidt pli over for ens naboer. 

3.3 Træer plantet på skråningen. Set med mine briller er det ubetænksom, 

at plante træer der fremadrettet vokser og skal beskæres . Det kan hurtigt blive til gene først for 

beboer i stueetagen 

Samt den ekstra udgift til beskæring. 

Havde man plantet en lavere beplantning, havde det været både smukkere og uden større udgift 

fremadrettet. 

Forslagsstiller/spørger/kommentator: Inga Nielsen, MP 31,1.tv. 

 

4. Placering af borde og bænke: 

På mø 

 

Bænke og borde udendørs står efter vor mening på pladser, som giver godt udsyn til 

Øresund-  Kunne det ikke vedtages, at bænke og borde skal blive stående på disse pladser hele året, 



og hvis nogen flytter disse bænke og Borde, skal vedkommende selv sørge for, at de  

Bliver sat tilbage til de faste pladser.  En note herom kunne sætte på  bænke og borde. 

Venlig  hilsen, Mette og Leif i nr 20. 

 

Forslagsstillere: Mette og Leif Westi Lauritsen, MP 20, st.tv. 

 

5. LLO: 

 

Forslag fra sidste år, hvor BR skulle undersøge pris m.v. 

Prisen for medlemskab er pr. lejlighed 200,00 kr. pr år. 

Samlet udgift 105 x 200,00kr. = 21.000,00 kr. 

 

Da der kommer en repræsentant fra LLO og fortæller, hvad LLO kan tilbyde at hjælpe os 

med, bliver der samtidig mulighed for at stille spørgsmål til LLO. 

 

Skal vi melde os ind i LLO? 

 

6. Kontingent: 

 

BR foreslår, at såfremt vi ikke melder os ind i LLO, nedsættes kontingent til 0 kr. 

I modsat fald bibeholder vi det månedlige kontingent på 10 kr. pr. husstand. 

Begrundelsen for nedsættelse af kontingent er, at vi derved kan begynde at bruge af den op-

sparede formue. 

 

 

7. Valg til BR: 

 

Kim Torrild er ikke på valg 

Klaus Andersen er ikke på valg 

Rasmus Rønne er på valg og modtager genvalg 

 

Suppleanter: 

Inge Correll er på valg og modtager genvalg 

Kirsten Torrild er på valg og modtager genvalg 

 

Revisor 

Freddy Petersen er på valg og modtager genvalg 

 

 

Vi ser frem til et godt og konstruktivt møde. 

 

 

 

 

                   Med venlig hilsen  

  

 

                   Kim Torrild, Talsmand  

 

                   Beboerrepræsentationen 


