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Bestyrelsesmøde den 13. februar 2013 
 
Mødested:  
Morelhaven 45 
 
Tilstede:  
Torsten L. Hansen, Helle Lundberg, Karl Erik Lorenzen, Lasse M. Mogensen, Anette Fladberg 
 
Ikke til stede: 
Bjarke Petersen 
 

Referat 
 

1.  Valg af referent og ordstyrer 
Anette blev valgt til referent.  
 
2.  Indkomne forslag/breve 
Ikke noget nyt.   
 

3.  Storskraldsordning 
Vi har været i dialog med Køge Kommune om en fremtidig storskraldsordning. Køge Kommune lagde 
op til, at vi selv skulle komme med oplæg til ny ordning i samarbejde med de 2 andre frugthaver. 
Pærehaven ønsker dog ikke at ændre på noget på nuværende tidspunkt, de vil afvente kommunens 
udspil. Dette betyder, at Morelhaven ikke kan arbejde videre med sagen. Der er ikke indgået en ny 
aftale med kommunen, og vi betaler fortsat iht. den gamle ordning 
 
4.  Verserende sager 
Vi har nu holdt møde med advokat om de forskellige verserende sager, som vi har i Morelhaven. Vi 
afventer indtil videre et udspil fra advokaten.  
 

5. Viceværten 
Vi havde til dette møde inviteret vores vicevært Torsten L. Hansen. Vi drøftede nogle regninger, pas-
ning af lavendelbede og grønne arealer generelt. Vi talte endvidere om de manglende klatreplanter – 
de bliver etableret, når vejret tillader det, og så bliver det nogen hårdføre stedsegrønne planter. 
 
Torsten kunne berette om en ny vandskade, idet vand er trængt gennem taget på grund af smeltende 
sne. Det skyldes at jernkasser på tagene fryser, og når de så tør op, går det galt. Torsten vurderer, om 
der skal sættes varme i kasserne, så de ikke kan fryse og vi forhindrer vandskader pga. sne.  
 

Der er fortsat en del problemer med ventilatorer. Nogle ventilatorer skal udskiftes på taget, men det 
gennemgås nærmere, når der bliver varmere i vejret.  
 
Elevatorerne har ikke været fejlfri denne vinter, men der har dog generelt været mindre problemer i år. 
Det skyldes at elevatorerne smøres med en ny olie, som giver en større driftssikkerhed. 
 
Vi har bedt Torsten om at undersøge og komme med pris og oplæg på flg.: 

- En sandkasse med låg. Den påtænkes at skulle stå ved legepladsen og etableres, når vejret 
tillader det.  

- Oplæg på hyggekroge inkl. lidt stedsegrønt, så det er pænt at se på hele året.  
- Forslag til læhegn, herunder materialevalg og farve og herefter lave en prototype 

.  
Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde er den 13/3 kl. 19.30 hos Helle i nr. 99.  


