
Folkvarsvej -Karr6ens
GårdJ.aug

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 - 11.årgang:

Torsdag d. 10. september,2009 kl. 19.30

Deltagere: Ole Vaarsø Hansen (OVH)
Tineke Gyldendal Melberg (TGM), referent

Afbud: Birgitte Rix @R)
Tildde Sønder (suppleant)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendeise afreferat
3. Meddelelser
4. Status på containerstandpladsproj ektet
5. Eventuelt

l .
Dagsordenen for det 4. møde i den i 1. årgang 2009 blev godkendt.

)

R;feratet afdet 3. møde i den 11. argang 2008 blev ligeledes godkendt.

3. Meddelelser
Beddet langs Nyelandsvej 1 8-20 er blevet etableret, dog blev der ikke vandet lige efter
etableringen, så planteme har haft det hårdt. OVH vil tage en snak med Det Grønne
Kompagni om dette, samt om det efeu, der stadig mangler rundt om den store kastanie.

TGM har observeret, at den store kastanie ved Yrsavej er syg, det er enten lus eller møl.
OVH taler med Det Grønne Kompagni, om de kender til sygdommen.

Der er stadig folk der lufter hunde i gården, selvom dette ikke er tilladt. TGM laver et opslag
vedr. dette som sættes op i alle opgange og i garden. Hvis dette ikke virker, kan
konsekvensen blive, at hunde helt skal forbydes i gården.
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4. Status på containerstandpladsproiektet
Kommunen har stadig ikke svaret på OVH's henvendelse om cykelskuret ved Nyelandsvej
16- 18, der kan således ikke træffes en besluhing om cykelstativemes placering mellen
Nyelandsvej 16-18.

Kommunen har heller ikke reageret på OVH's anmodning om en ekstra container til
hardpiast ved skur nr. 1.

5. Eventuelt
Der var ikke nogle input til eventuelt.

Mødet sluttede k|.20.55. Næste møde er foreløbig planlagt til torsdag d. 15. oktober 2009 kl.
19:30.
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