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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8. - 12.årgang: 

 

Torsdag d. 17. februar 2011 kl. 20.00 
  

Deltagere: Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Birgitte Rix (BR) 

Sofie Boserup (SB) 

Mette Klejnstrup Kaa (MKK), referent  

 

Afbud:  Michelle Mai Wulff (MML) 

 

                            

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Status på økonomien/Budget 

5. Projekter i gården 

6. Opdatering af skraldeinfo 

7. Kommende datoer 

8. Forberedelse af generalforsamling 

9. Nyhedsbrev 

10. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen for det 8. møde - 12. årgang 2011 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat:  

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 7. – 12. årgang blev godkendt.   

 

3. Meddelelser:  

Andelsforeningen Falkoner Allé 29/Folkvarsvej 1-3A har rettet henvendelse vedr. 

vedligeholdelse af porten ved Folkvarsvej 3, som p.t. ikke lukker ordentligt i. Da porten ikke 

er etableret af Gårdlauget i forbindelse med anlæggelse af gården, står Gårdlauget ikke 

umiddelbart for vedligeholdelse af denne port. Men vi undersøger sagen og vender tilbage.  

 

4. Status på økonomien/Budget:  

Gårdlauget har fastlagt et møde om budget 2012, d. 9. marts, hvor vi vil eftergå budgettet for 

2011. Vi indhenter i den forbindelse et udkast til budget 2011 fra Qvortrup og holder 

efterfølgende et regnskabsmøde med administrator.  
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5. Projekter i gården: 

Da vi forventer en øget udgift til snerydningen og ikke kender til det endelige tal for vinteren 

2010/2011, er alle projekter i gården p.t. sat på standby. 

Reetablering af facadearbejdet ved Nyelandsvej 20 er sat i bero, indtil frosten igen er væk. 

Vi vurderer hvad der skal til for at det ser ud som før byggeriet gik i gang. 

 

6. Opdatering af skraldeinfo: 

Der er etableret containere til glas i gården ved Folkvarsvej 9-11, forbeholdt gårdens 

beboere. Ligeledes er der etableret glascontainere på Folkvarsvej 25-27, som kan benyttes af 

alle i området omkring. Endvidere er der opsat separate containere til pizzabakker, som ikke 

må komme i de almindelige papcontainere. Gårdlauget påbegynder udarbejdelse af ny folder 

om skraldeinfo, med sorteringsvejledning, der forventes færdig i løbet af foråret 2011.  

 

7. Kommende datoer:  

Vi har talt om evt. datoer for bl.a. budgetmøde og generalforsamlingen, der vil blive 

foreslået Qvortrup.  

 

8. Forberedelse af generalforsamling:  

BR vil tage kontakt til Qvortrup med forslag til et evt. tidspunkt for generalforsamlingen. 

 

9. Nyhedsbrev:  

OVH udarbejder et udkast til nyhedsbrevet.  

 

10. Eventuelt:  

- 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.40 og næste møde (Bestyrelsesmøde/Budgetmøde) er torsdag d. 9. 

marts kl. 20.00.  

 


