
Folkvarsvej-Karréens 
Gårdlaug

Referat af bestyrelsesmøde nr. 03. - 12.årgang:

Torsdag d. 19. august 2010 kl. 19.30

Deltagere: Tineke Gyldendal Melberg (TGM)
Birgitte Rix (BR), referent
Ole Vaarsø Hansen (OVH)
Mette Klejnstrup Kaa (MKK)

Afbud:  Sofie Boserup (SB)
Michelle Mai Larsen (MML), suppleant

                           

Dagsorden  :  
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Status på gårdens projekter
5. Eventuelt 

1.   Godkendelse af dagsorden:   
Dagsordenen for det 03. møde - 12. årgang 2010 blev godkendt.

2.   Godkendelse af referat:   
Referatet af bestyrelsesmøde nr. 01. – 12. årgang kunne nu godkendes da medlemmerne af 
gårdlaugets bestyrelse endelig havde modtaget referatet fra Quortrup Administration A/S 
endnu. Samtidig blev referatet af bestyrelsesmøde nr. 02. – 12. årgang også godkendt.  

3. Meddelelser  :   
Da vi endnu ikke har fået en tilbagemelding vedr. den store kastanie i gården, har vi ikke talt 
yderligere om det. Dog vil OVH rykke stadsgarteren så vi kan høre om træet kan blive 
stående eller ej. 

BR undersøgte sagen om sand til den private sandkasse og tog kontakt til initiativtagerne for 
at høre om de fortsat vil stå for vedligeholdelse af sandkassen eller om bestyrelsen skal 
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overtage. De ville meget gerne at bestyrelsen overtog alle gøremål omkring sandkassen. 
Desuden vil BR tage kontakt til Klippestue for at be dem om at fjerne deres røde metal 
stativ. Det er ikke tilladt at benytte gården arealer som opbevaring af industriaffald m.m. 

Så har vi modtaget en mail fra en beboer om et ønske om et klatrestativ i gården. Det vil vi 
meget gerne gå videre med og se om der er mulighed for det i økonomien.
Desuden vil OVH gå gyngestativet og elmetræet igennem for at se om de er sikre nok og om 
vi kan komme med eventuelle tiltag til forbedringer. Så vil OVH og tage kontakt til Veksø 
for at indhente tilbud på jordfaste cykelstativer omkring det runde areal ved Nyelandsvej 2B. 

Sluttelig vil vi rette vores opmærksomhed mod Slagter Friis’ affaldshåndtering, da der ofte 
er spild omkring affaldslugen. 

 
5  . Status på gårdens projekter:    
Vi følger op på reetableringen omkring Nyelandsvej 20. Alt skal være iorden, og vi har taget 
kontakt til Det Grønne Kompagni som vil være behjælpelige. 

6  . Evt.:   
Der var ingen input under dette punkt. 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.30.
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