
 
E/F Morelhaven 

www.morelhaven4600.dk 
 
 

Bestyrelsesmøde den 12. april 2011 
 
Mødested:  
Morelhaven 34, kl. 19:00 
 
Tilstede:  
Alle bestyrelsesmedlemmer samt Jean-Marc Monnier fra City Parkeringsservice 
 
Ikke tilstede:  
Ingen 

 

Referat 
 

1. Valg af referent og ordstyrer 
Anette blev valgt til referent.  
 
2. Indkomne forslag 
Ingen. 
 
3. Klager fra beboere 
Ingen. 
 
4. Besøg af City Parkeringsservice 
Bestyrelsen havde besøg af Jean-Marc Monnier fra City Parkeringsservice, som ønskede at have en 
snak med os og en forventningsafstemning generelt.  
 

Parkeringspladsen besigtiges dagligt af min. 1 person, og vi aftalte, at hvis alle p-pladser er fyldte, 
kommer City ikke ud til os, da biler så er parkeret lovligt.  
 

Parkeringsproblematikken blev omtalt, men med de nye P-regler i Pærehaven tror vi på, at problemet 
har løst sig selv.  
 
5. Beplantningsudvalg 
Bestyrelsen har nu fået positiv tilbagemelding fra 2 beboere, som ønsker at træde ind i vores 
beplantningsudvalg. Hakan og Helle deltager også i dette udvalg, men vi kunne godt tænke os flere 
interesserede.  
 

Samtidig skal det vurderes, om udvalget også skal tage ansvaret for nyttehaverne, idet Gunhild fra nr. 
60, som hidtil har påtaget sig ansvaret for nyttehaverne, har solgt sin lejlighed og fraflytter 
Morelhaven. (Anette spørger Steen om beplantning tages af vedligeholdelseskontoen eller om 
der skal afstemmes ved generalforsamlingen).  
 

Punktet bringes op på generalforsamlingen. 
 
6. Storskraldsordning 
På Torstens anbefaling afventer vi i nogle måneder med en endelig beslutning, så vi kan vurdere, 
hvordan ordningen har fungeret i Blommehaven.  
 



 
 

 

7. Cykelskur 
Bestyrelsen har modtaget et tilbud, men tager kontakt til BBB, der helst sikkert også har nogle 
løsninger. Det tilbud vi finder bedst vil blive fremsat på generalforsamlingen. (Helle)  
 
8. Hegn og læskærme 
Bestyrelsen fremsætter forslag ved generalforsamlingen, herunder materialevalg, farver etc. i henhold 
til vedtægterne. (Tanja)  
 
9. Kabel-tv 
Vi har kontaktet YouSee for at se, om det var muligt at forhandle en bedre pris, end tilfældet er i dag. 
Det kom der ikke yderligere ud af, idet tilbagemeldingen var, at vi i dag betaler mindre end andre, idet 
vi har fået rabat i forbindelsen med overflytning fra Køge Byfællesantenne til YouSee. Vi undersøger 
dog fortsat udbydere af fibernet. Forslag stilles evt. ved næste generalformaling.(Hakan) 
 
10. E/F Morelhaven – 5 års eftersyn 
Vi skal til at have planlagt et 5 års eftersyn af alle lejligheder. Bestyrelsen tager fat i BBB snarest og 
får lavet en slagplan og nogle direktiver for, hvad der er vores rettigheder. (Helle) 
 
11. Sommerfest 
Bestyrelsen finder snarest et dato til sommerfest og runddeler invitation i postkasserne. Bestyrelsen 
har dog besluttet, at vi i år vil bidrage økonomisk til festen. (Ahmed) 

 
Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde er den 11. maj 2011 kl. 19:00 hos Helle 

 
 
Tilstede:   Ikke tilstede: Ingen 
 
__________________________________  
Hakan Kitir, formand    
 
__________________________________   
Helle Lundberg, bestyrelsesmedlem 
  
__________________________________ 
Tanja Andreas, bestyrelsesmedlem 
 
__________________________________ 
Ahmed Gheta, bestyrelsesmedlem 
 
__________________________________ 
Anette Fladberg, bestyrelsesmedlem 


