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MEDLEMSBLAD NR.3 JUNI/JULI 1986

>Walthers nye regering((

Ved den ordinære generalforsamling den
18. marts i fælleslokalerne blev der
afholdt valg til den nye bestyrelse. Jeg må
desværre indrømme, at der ikke var
nogen valgkamp, da der åbenbart ikke
var nogen, der ville afsætte noget af deres
fritid til dette arbejde.

Men skidt med det, vi takker for valget
og den tillid I viser os til at handle på
jeres vegne til alles bedste.
Samtidig vil vi gerne takke dem, der trak
sig tilbage efter en god indsats. Thk til
Hanne Wegeberg og Per Draaby
Andersen; ham hører vi mere fra, da han
har overtaget posten som revisor.

Re d. / J ø rge n J o han se n, næstfo rm and



RUNGSTED BYTORV

Rungstedvej 66-728

HAR DET HELE

2960 Rungsted Kyst
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SPEGIALE:
lækkert GROVBRØD
i mange varianter
... frisk f ra morgenstunden

ASGER JUUL PEDERSEN I/S
Tel. (021 86 36 00

VAREKØRSEL: Mand-Onsd-Fred. - bestil venligst deres ordre inden kl. 10

SPECIALE:
VIN-FRUGT-GRØNT
VINGAVER - KURVE
efter opgave

H. HANSEN
Tel. (021 86 31 18

$"09$SF

SPEGIALE:
Alt )til et vellykket
selskab<
* ANTONIUS SKINKER
røget og kogte - ca. 10 kg
(nok til 35 - 40 pers.)

Slagter- I Viktualieforretning

... HVAD MERE HAR DE BRUG FOR!
3 SERVICE-FORRETNINGER PÅ STRIBE

BøRGE KRISTIANSEN
Tel. (02) 86 30 78

I Konditori

lle ltocrlirrenirrgcn i Mikkclhorg Park

IJr'.sI vn'Itt'rt:
Wrrltlrcr l{lrsk, lolrturrrrl .. ... nr. 10, st.tv.
.lor'1.',cn .l olurrrse rr, ruustlornrarrd . . . . nr. 5, 2.th.
Mrtrilrnrrc l'r'cis, kusscrcr.... nr. 19, st.tv.
l'ct lrr iis l,irrscrt, sckrslicr . . . . nr. 15, 2.th.
NiclsKirilrolrl ... .... nr.26,Z.tv.

IlL,tlukliort:
.lolgcn.l ohanscn ..... nr. 5,2.th.
Arrsvlrlslruvendc: Walr hcr Rask
Mikkclborg Park 10, st.tv. 2980 Kokkedal
'r'll. (02) 51 24 63

Il.iørn Nielsen.... .... nr. 15, st.tv.
MitliirrtrtcPreis . ..... nr. 19,st.tv.

| ': llt 'lirnc Olsen, Bjørn Nielsen og Asger Juuls

I'i.tltrt't!rr: Clau.s Beering, Jørgen Johansen m.fl.

Fastclavnsl'cstcn var en morsom aften,
hvor børn og voksne morede sig sammen.
Det var ingcrr bctingelsc, at man var
udklacdt. Mange børn var udklædt
fantasil'uldt, og nogle voksne forsøgte
da også at maskerc sig.

Katlekonge (voksne).' Hr. Porsborg
Kalledronning (voksne): Hr. Balieu
Kattekonge (børn): Karsten
Kqttedronning (børn): Laust

DEN:""",fi'lillli
GLoBALE
DIALOG
- primitiv og moderne kunst

Bliv medlem af

Louisiana-klubben
Som medlem af Louisiana-klubben opnår De mange for-
dele. Når de har lyst, kan De gratis besøge Louisiana, og
De vil få indbydelse til at se Louisiana-museets sær-
udstillinger ved en særlig klubaften. Børn og unge under
16 år har fri adgang sammen med forældre.

Louisiana-Revy til medlemmerne
3 gange årligt vil Louisiana-revy gratis blive tilsendt
Louisiana-klubbens medlemmer.
Louisiana-Revy omhandler bl. a. de store særudstillinger
og fungerer som katalog.
Ved indmeldelse i løbet af foråret og sommeren 1986 får
De desuden Louisiana-Revy nr. 3, 26. årgang, om Den
globale dialog - primitiv og moderne kunst, og Loui-
siana-klubben nr. 39 og naturligvis gratis adgang fra ind-
meldelsestidspunktet.

Andre betydelige medlemsfordele
Som medlem af Louisiana-klubben får De rabat på Loui-
sianas plakater, Louisianas originalgrafik, en del kunst-
bøgel kataloger og meget andet. Medlemskabet giver
også i de fleste tilfælde rabat på billetter til Louisianas
koncertarrangementer, film og teaterforestillinger. Alle
disse tilbud vil De blive orienteret om i medlemsbladet.

Alle disse fordele opnår De ved at betale et medlemskon-
tingent påkr.225,- fra indmeldelsen til 31. august 1987
for enkeltmedlemskab (giver gratis adgang til museet for
ån person) (pensionister kr 160,-) og kr 260,- for par-
medlemskab (giver gratis adgang til museet for 2 perso-
ner) (pensionister kr. 185,-), og som nævnt har børn og
unge under 16 år gratis adgang sammen med foræld-
rene. Desuden har vi et firma- eller institutionsmedlem-
skab til kr 650,- for samme periode, fra forår/sommer
1986 til 31. august 1982

Dette er et særtilbud!
Vi gør opmærksom på, at dette er et særtilbud, som er
gældende for indmeldelse i foråret og sommeren 1986.



MIKKELBORG >før<<
Et historisk tilbageblik genfortølt
øf inspektør Bjørn Nielsen

Svastika det har ikke noget med nazisme
eller en vis tysk malersvend at gøre, det er
et flere tusind år gammelt indisk tegn for
lys og lykke, og dette tegn stod på ingen
måde for vold og undertrykkelse, før året
1933. Bryggeriet Carlsberg og bryggerne
Jacobsen brugte Svastika-tegnet tidligt;
det sidder blandt andet flere steder på de
gamle bygninger på Carlsberg bryggeri-
erne. Derfor var det vel ikke fjernt for
brygger Vagn Jacobsen at kalde sin nye

villa for >Svastika<<. Som William Haste
skriver i sin bog om >>Strandvejen< fra
1930.

>>Man standser ved Svastikas
Granitindkørsel, der fører op til brygger
Vagn Jacobsen og fru Zenias moderne
lystejendom i elegant - og oven i købet
smagfuld - Hollywood-stil med hvid
træklædning om murene, slanke malede
søjler med små kapitæler, balkoner,
terrasser, farvepragt og fløjlsbløde
græsrabatter og revne grusbelagte
gange(.
Villaen blev bygget i 1925 af arkitekt
Baumann og nedrevet i 1983 af Islef for
at give plads til Mikkeborg Park
byggeriet, dette startede umidelbart efter.
Denne bebyggelse, som slanger sig på de

to tidligere villagrunde, danner (som de
fleste ved) bolig for 220 familier som alle
dagligt kan glæde sig over dette
enestående stykke natur.
Vi har stranden lige nedenfor, få min. fra
vores dør, med de mange svømmefugle
året rundt. Skoven, som vi er en del af
har et mangfoldigt dyre- og planteliv. Her
er rådyr, ræve, egern og spætter, ringduer,
mejser og mange flere. Jeg har sidst
opdaget et par sjakkere. Det er en fugl,
lidt større end en solsort, gråt hovede,
brun på ryg og vinger, lys bug med mørke
pletter og så siger den; TJEKiIJEK... -
Vær god mod vor natur, værn o- uor(
vilde dyr og fugle, skænd ikke træer og
buske

En typisk >>iskælderbakke<<, som de blev brugt på
herregårdene i forrige århundrede. På
>Mikkelborg<< Strøndvejen nr. 279, fandtes en
sddan kælder. En bronzealderhøj som vør udgrøvet
og brugt til beskyttelsesrum 1940 - 45.

(

Fællesaktiviteter

På beboerforeningens generalforsamling
blev der fra flere sider ytret ønsker om
flere aktiviteter, herunder lokaler til brug
for disse aktiviteter.

Af etablerede lokaler findes for tiden
( ne fælleslokalerne, som kun kan
benyttes efter forudgående aftale
(bestilling) hos inspektør Bjørn Nielsen.

Denne ordning blev kritiseret, idet man
havde forventet og havde fået stillet i

udsigt, at det ene af lokalerne stedse

skulle være til fri afbenyttelse, når de ikke
var reserveret til særlige arrangementer.

En sådan fri adgang har imidlertid ikke
kunnet etableres, da lokalerne - til alles

bedste - skal bevares i deres nuværende
)pæne( stand. Da det - desværre - har
vist sig, at ikke alle i Mikkelborg Park er

lige nænsomme med bevarelsen af
fællesområderne, vil den nuværende
>>reserveringsordning< derfor blive
fortsat.

(
\,.,nidlertid har inspektør Bjørn Nielsen
stillet i udsigt, at andre lokaler kan stilles
til disposition for hobbyinteresser.
Således har nogle ønsker om at spille
kort, bordtennis med videre, andre vil
gerne have et sted til reparation af cykler
og knallerter ligesom de fleste af os af og

til har forskellige effekter, der skal males.

Alle disse forskellige ønsker må kunne
opfyldes og lokaler hertil indrettes, idet
adskillige m' under bebyggelsen stadig
ikke er udnyttet.

Det er klart, at etablering af ovennævnte
faciliteter ikke sker fra dag til dag, og det
er ikke - som nogle tror -

beboerforeningens bestyrelse, der skal stå

for projektet. Bestyrelsen vil naturligvis
gerne på basis af beboernes initiativ tage
kontakt til henholdsvis inspektør og KP,
men ønsker og ideer må komme fra
interesserede beboere.

Selvom vi nu er midt i udendørssæsonen
vil det være en god id6 allerede nu at gå

igang med forberedelserne til vinterens
indendørsaktiviteter, og alle interesserede
bedes derfor benytte beboerforeningens
kasse og komme med gode forslag.
INGEN FORSLAG - INGEN
AKTIVITETER
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medl. af SADF
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Postkassen
Denne rubrik er til beboerne egne
meninger, ros, ris og helst mange gode
konstruktive forslag >>i den grønne
postkasse<.

Yi skal alle være her!

Beboerne i Mikkelborg Park er et
>broget< folkefærd med forskellige
ønsker om miljø, samvær og
udfoldelsesmuli gheder.

De ældre, der har trukket sig tilbage fra
arbejdslivet, og som har fået børnene fra
hånden, må nu tolerere at yngre familier
eller enlige med børn gerne vil se deres
poder vokse op og boltre sig i de dejlige
omgivelser, der omgiver bebyggelsen.

Er der noget skønnere end at sidde på sin
terrasse og se og høre børn i alle aldre
spille bold, stå på skateboards eller lege
med fjernstyret bil på vejen. Det er
forårstegn ligesåvel som at de lidt ældre
svinger køllerne på den anden side af
hegnet.

Vi skal alle være her og have det rart og
afslappet, og larm og latter fra børn og
unge på vejen er en ligeså stor fornøjelse
som naboens eller over,/underboens radio
er en plage, når man ønsker at slappe af
om aftenen eller i weekenden.
DERFOR når I sidder udendørs, skru
ned for radioen eller luk døren.

Marianne Preis
Nr. 19

- Det er rart, når vi
kommer hinanden yed

(og et bryllup blev reddet)

Vi kan alle komme ud for et mindre akut
problem, som forleden, da min søn skulle
til bryllup. Der var lejet smoking og
skjorte med det hele. Men så var der
ingen sorte sko klokken 15.00 på en
lørdag.
Vi fik fat i vores overbo, men ak, der var
sorte sko, men for lille et nummer. Nu var
det om at ringe rundt til hjælpsomme ( ,

naboer. Skoene i str. 43 fik vi i nr. 15, '
men nu manglede der manchetknapper;
dem fik vi heldigvis i nr. 10.

Tak til gode naboer for hurtig hjælp.
Jørgen Johansen

Når man betragter vore to bronzehøje
kommer man til at tænke på en af vore
kære gamle sange.

Der driver høduft med krydret vind
igennem engen en å sig slynger og lærken
ringer skærsommer ind, mens vilde
blomster ved grøften gynger
gravhøje kroner
det grønne lond
hvor skønt fortoner
sig sø og strand

Johannes V. Jensen
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$ådan får De fuld glæde af Dere$
OPLEVELSER I I I
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Skyd genvej til gode billeder

kom ind tit @ 
^lBiun:ft?tf

I ET BEHAGELIGT AFSLAPPET
OG INSPIRERENDE KLIMA

kan De få god faglig betjening, både
når De skal købe fotoudstyr og når De blot

FOTOKOPI FILM FREMKALDES PASFOTOSERVICE fra DAG tit DAG på2 min.

Hørsholm
ilf.02-961053

skal have et godt råd.
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Parkeringsproblemer på langsiden
Det kan godt være man kommer til at gå

nogle meter ekstra ved at parkere
hensynsfuldt, men er det ikke netop det
vi skal, vise hensyn.
Hensyn overfor hinanden, for at gøre det
nemmere for biler at passere samtidig
langs den selvbestaltede skråparkering.
Det er ikke meningen man skal parkere
på skrå.
Forhåbentlig kommer der afmærkning af
parkeringsbåsene i denne sommer?
(Islef). Så bliver det mere overskueligt,
hvor man skal holde, og navnlig hvor man
ikke skal holde. Desuden er det vores
hensigt at lave gul afmærkning på den

ene af de flisebelagte parkeringspladser
ud for de fleste opgange, det er for at få
aflæsningsmuligheder nær sit hjem,
ligeledes for at vi, mandag og torsdag kan
stille de må containere op til tømning.
Vendepladsen er et sted, der kun må
bruges til aflæsning, bilvask og meget
kortvarigt ophold, vis hensyn.
Det sidste sted vi ønsker fri for parkering,
er vejen ved container og traktorgarage.
Vis hensyn.

Inspektør Bjørn Nielsen

Badeværelser
Vand på gulvet (udenfor badekabinen)
kan muligvis undgås ved hjælp af en

rustfri stålskærm specielt fremstillet til
vores badekabiner. Er der interesse for
noget sådan, kontakt ejendomskontoret

Hastighedsbegrænsning !
Vi har opsat et skilt med 20 km
hastighedsbegrænsning, og vi mener
TYVE kilometer i timen som maximum i
Mikkelborg.
Det tager ikke mange sekunder ekstra at
køre ordentligt. Samtidig mindskes
risikoen for at køre et barn ihjel. Det er
en stille vej med blandet trafik.
Derefter vil jeg anbefale, at man
fortsætter i et roligt tempo ned af P.M.-
Daells all6, og absolut ikke over 50 km i
timen. Hermed kan vi vise vore naboer
langs vejen at det ikke er fartnarkolrl4ner
som bor i Mikkelborg Park. (
For store hastigheder på P.M. Daells all6
kan meget vel resultere i at man fra
beboerne på alleeen vil forlange
hastighedsbegrænsende foranstaltninger
etableret på vejen, derfor, vis hensyn

Inspektør Bjørn Nielsen

Hunde, katte
og deres efterladenskaber
Der vil snarest muligt blive opsat kasser
med >HUND( skrevet på. Det er
meningen, at man skal samle op efter sin
hund (i plastpose) og lægge den i en af
disse kasser.
Kasserne vil blive opsat fem steder, ved
nr. 5, nr. 8, nr. 18, nr.23, og ud for nr.29.
Brug disse kasser og hold Deres dyr i snor
udenfor egen lejlighed. Dette gælder1
naturligvis også katte. Vis hensyn ovå^^-rr
andre lejere.

I nspektør Bjørn Nielsen

Kælderbelysning
Som det sikkert er de fleste bekendt, har
vi etableret en >lyskæde< på hele
kældergangen, i stedet for at det hele
skulle være mørkt til man tænder på en
af de med rødt lys markerede kontakter.
I forhold til at det hele skulle være tændt
i alle døgnets 24 timer, kan vi spare
mange penge på driftsbudgettet.

snarest' 

r //ø {t"'u6" - æ'-
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Den manglende lampeskærm!
Flere beboere, som har et af de

badeværelser med en ventilationskanal
lige over lampen,/spejlet, ønsker at købe
en >afskåret<< skærm da man mener det
ser pænere ud end uden. Interesserede

kan kontakte ejendomskontoret snarest.

Bemærk venligst, man må ikke blokere
kontakterne med tændstikker eller
lignende, da dette hurtigt vil ødelægge
automatikken, som resutlerer i en
efterfølgende dyr repraration og tab af
den besparelse vi forventede.

Inspektør Bjørn Nielsen

( .re rubrik er velegnet til små
morsomme oplevelser eller pudsige
indlæg.

Opstillet eller bænkevarmer
Redaktionen, eller beboerforeningen
besvarer ikke anonyme breve. Men dette
kunne vi ikke stå for - det kalder på
smilet og sommeren

Vedr. benyttelse of de opstillede
bænke

Vi er nogle medlemmer af
beboerforeningen, der er utilfredse med,
at de opstillede bænke bliver brugt til
soldyrkelse, idet bænkene efter vor
mening er til at sidde på og ikke ligge
u4"trakt på, mere eller mindre påklædt
({ mindre), som tilfældet var i dag.

Det er ikke ejerlejligheder, vi har, men
derimod dyre lejeboliger, som vi har valgt
netop på grund af den smukke udsigt. Vi
tør ikke tænke på, hvad det kan føre til,
såfremt nøgenkulturen dyrkes på bænke
og plæner.
Vi har strenge ordensregler, som vi må
rette os efter. Til gengæld må vi også
forlange, at vores smukke park ikke bliver
benyttet som badestrand. Her er så rige
muligheder for soldyrkelse nede ved
Øresund.
På bænkene bør angives, at de kun er til
at sidde på.

Med le m me r of be b oerfo renin gen

))En and(?
Torsdag den 15. maj kl. 08.00 mødte der
mig en pudsig og rørende oplevelse.
En andemor med 8 ællinger svømmede
rundt og inspicerede vores lille vandhul en
times tid, men gik så videre ned i skoven
til Øresund. De har nok ment at der var
for lidt beplantning og afskærmning,
eller huslejen har været for dyr.

Jørgen Johansen

Frit efter Politiken
TROLDIGRLEN KOGLE - Af Parker og Hart

HAr'I PARKEREDE UDEN- 61y 1145415$f
troR "P. BÅsEl.JE" ?AKRVXKFRI
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Udstilling i fælleslokalerne af
grafikeren Ib Geertzen.
Udflugt til Nivågård-Samlingen.
Separatudstilling af fotograf
Philippe-Albert Hesselmann med
samtidig udstilling af beboernes
egne fotos.
Udflugt til Tuse Kirke (kalkmalerier),
besøg hos skulptøren Børge Jørgensen
og Anneberg Samlingen (glas og
grønlandsk kunst).
Udstilling i fælleslokalerne af
Hans Meyer Petersen.
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Rubrikken er til meddelelser fra
interessegrupper, der gerne vil
delagtiggøre os i deres aktiviteter.

Et slag for
Kunstforeningen
af 29/111985
Den 29. nbvember 1-985 tog tre af
beboerne i Mikkelborg Park initiativ til
oprettelse af en kunstforening.
Indtil nu den eneste aktivitetsgruppe i
bebyggelsen. Foreningen har indtil dato
27 medlemmer, som hidtil har været
meget aktive ved foreningens
arrangementer.
Indtil dato har der således været afholdt
følgende arrangementer:

Alle arrangementer har været særdeles
vellykkede og med stor deltagelse uf ( i
medlemmer som ikke-medlemmer.
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l)Henvendelse om medlemsskøb kan ske til

Bjørn Nielsen, tlf. 02 - 86 67 01, Jørgen
Johansen, tlf. 02 - 86 98 80, eller
Marianne Preis, tlf. 02 - 86 83 3L

Årtigt kontingent ondrøger kr. 50,00.
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