
Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug: 
Birgitte Rix 30640812, Ole Vaarsø Hansen 38192785, Mette Klejnstrup Kaa 26553255, 

Michelle Mai Wulff 21420878, Jannie Hansen 25 71 71 80, Majken Møller 40 25 59 82 og 
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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 - 14. årgang: 

 

Onsdag d. 19. oktober 2011 kl. 19:30 - 22:00 
  

Deltagere: Birgitte Rix (BR) 

 Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

 Jannie Hansen (JH), referent 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Nye tiltag i gården samt opfølgning af idéer fra forrige møde 

5. Hæve indbetalingen fra foreningerne til Gårdlauget 

6. Erhvervsdrivende i gården 

7. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

 

Referat af møde nr. 1 - 14. årgang godkendt. 

 

3. Meddelelser 

 

På forespørgsel fra en beboer kan det oplyses, at det ikke er tilladt at plukke blomster eller 

grene fra beplantningerne. Der ønskes flere beplantninger, og beboerne er velkommen til at 

stille krukker frem i gården med blomster i. 

 

Bestyrelsen vil gerne pointere, at før der foretages ændringer i gården, stilles stilladser op 

osv., skal bestyrelsen kontaktes forinden - og evt. se målfaste tegninger og beskrivelser - 

med henblik på at give tilladelse til de foreslåede ændringer. Ellers kan man risikere, at det 

etablerede skal fjernes, hvis godkendelse ikke opnås. 

 

Ved Nyelandsvej 20 er der ikke retableret tilstrækkeligt med blomster, flis og jordudskift-

ning, og OVH rykker ejendomsmester/administrator for, at beplantning retableres som aftalt. 
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Bestyrelsen er blevet spurgt, om Gårdlauget vil betale for et rosenstativ, der er blevet 

opstillet ved en solkrog. Det er besluttet, at vi ikke kan imødekomme betaling af stativet, 

som betragtes som en slags blomsterkrukke, som folk gerne må stille op med blomster i. 

 

Mobilsug-tank ved Nyelandsvej 18 fungerer godt. 

 

Bestyrelsen har modtaget en opsigelse af vores administratoraftale med Qvortrup 

Administration A/S. Der indhentes tilbud fra alternative administratorer; OVH kontakter 

Datea, og BR kontakter den administrator, der bruges i hendes forening. 

 

4. Nye tiltag i gården samt opfølgning af idéer fra forrige møde 

 

Der er modtaget følgende forslag: 

 

Etablering af skraldeskur ved tørrestativet ud for Nyelandsvej 4: 

Bestyrelsen diskuterede revurdering af placering af skraldebøtter. Emnet vil blive taget op 

på næste generalforsamling. 

 

Etablering af ny stor sandkasse ved piletræerne: 

Bestyrelsen undersøger priser og muligheder. Udskiftning og opstilling af ny sandkasse kan 

eventuelt tages med på næste aktivitetsdag i Gårdlauget. 

 

Flisebelægning i nogle af solkrogene: 

Bestyrelsen undersøger mulighederne. Emnet er med på bestyrelsens idéliste. 

 

Mere plads til skraldespande ved gavl, Nyelandsvej 10 i stedet for nuværende græsbed: 

Bestyrelsen undersøger muligheder og alternative steder til skraldespande. 

 

Afskærmning af storskrald ved Nyelandsvej 8-10: 

Plantning af pileflet vil være en god idé. Emnet er med på bestyrelsens idéliste. 

 

Hvor gør man af haveaffald, kan der muligvis blive opsat en kompost: 

Småt haveaffald kommes i almindelige affaldsposer og smides i skraldesuget. 

Stort haveaffald skal afleveres på genbrugsstationen. Der vil ikke blive opsat kompost, da 

den er for arbejdskrævende og besværlig at passe. 

 

Vedligeholdelse af pudset murværk diverse steder: 

Pudset murværk vil blive set efter i 2012 med henblik på renovering, hvor der trænger. Dette 

prioriteres højt. 

 

Stativ til pergolaen: 

OVH indhenter tilbud på udskiftning af stativ. Som alternativ overvejes anden beplantning, 

blomsterkrukker el. lign. 
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Tilbud: 

Der er modtaget tilbud på belægning diverse steder i gårdanlægget på i alt kr. 58.460 + 

moms, og OVH redegjorde for detaljerne. Det blev besluttet at lægge belægning ved 

Nyelandsvej 2/Falkoner Allé 27, ved Nyelandsvej 2B samt ved rød garage. Pris kr. 16.100 

 + moms. OVH bestiller arbejdet. Belægning øvrige steder vil blive taget op på bestyrelses-

møde i 2012. 

 

5. Hæve indbetalingen fra foreningerne til Gårdlauget 

 

Bestyrelsen diskuterede en eventuel forhøjelse af bidrag fra foreningerne til Gårdlauget. 

 

6. Erhvervsdrivende i gården 

 

Henstillinger fra Gårdlauget til erhvervsdrivende i gården er delvist fulgt. Bestyrelsen følger 

op på sagen. 

 

7. Eventuelt 

 

Ingen emner under dette punkt. 

 

Næste møde er onsdag d. 16. november 2011 kl. 19:30. Vi mødes i gården ved bagtrappen til 

Nyelandsvej 2B. 

 

 


