E/F Morelhaven
www.morelhaven4600.dk

Bestyrelsesmøde den 8. december 2010
Mødested:
Morelhaven 99, kl. 19:00
Tilstede:
Hakan Kitir, Helle Lundberg, Ahmed Gheta, Tanja Andeas, Anette Fladberg
Ikke tilstede:
Hakan Kitir

Referat
1. Valg af referent og ordstyrer
Anette blev valgt til referent.
2. Indkomne forslag
Ingen.
3. Klager fra beboere
Ingen.
4. Hjemmesiden og nyhedsinformation
Vi har fornyet vores licens til www.morelhaven4600.dk, og fremover vil refarater af bestyrelsesmøder
blive lagt på hjemmesiden. Helle laver en nyheds-mailgruppe, som beboere kan tilmelde sig.
Information om dette vil blive omdelt i alle postkasser.
5. Parkering foran boligerne
Flere og flere biler holder foran boligerne, og der er en del trafik, hvor der ellers ikke skulle være biler.
Området er ikke længere alt for sikkert for små børn. Det blev diskuteret, om det i fremtiden kun skal
være bestyrelsen, der har nøgle til kæden. Hvis det besluttes, vil det blive varslet først.
6. Fælles arbejdsdag
Bestyrelsen var enig om, at hvis vi har udendørs projekter er det hensigtsmæssigt med en fælles
arbejdsdag, hvor beboere inviteres til at deltage. Vi skal f.eks. have plantet og genplantet døde træer
og lavet nogle hyggekroge. I god tid inden vi starter et projekt, giver vi besked til alle beboere, så man
har mulighed for at deltage.
7. Nyttehaver
Nyttehaverne samt gangarealet omkring nyttehaverne bliver generelt ikke passet godt nok. Tanja
tager kontakt til kontakt Christian Nørgaaard, der tidligere var nyttehaveansvarlig, for at få lidt gåde
råd. Samtidig må vi også vurdere, om der stadig er behov for nyttehaver, eller om der f.eks. er et
større behov for en boldbane.

8. Cykler og cykelstativer
Vi har ikke for meget plads til cykler og nogle cykler glemmes, når beboere fraflytter Morelhaven.
Bestyrelsen tager dette op med Steen Skals, Cubus. Vi kunne f.eks. hænge et papskilt om alle cykler
og fjernes skiltet ikke af cyklens ejer inden 3 uger, bliver cyklen fjernet. Dette vil naturligvis blive
varslet.
Møde med E/F Morelhavens administrator
Bestyrelsen vil indkalde Steen Skals til næste bestyrelsesmøde dels for at få en update på gamle og
afsluttede vandskader og dels for at få de sidste nye bulletiner.
.
9. Eventuelt
• Næste bestyrelsesmøde er den 19. januar 2011 kl. 19:00 hos Ahmed og Anette i nr. 43.
.
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