
Folkvarsvej -Karr6ens
Gårdlaug

Referat af bestyrelsesmøde m. 02. _ L2.årgang:

Torsdag d.26. maj 2010 kI. 19.30

Deltagere: Tineke Glldendal Melberg (TGM)
. Birgitte Rix (BR), refereni 

'

Ole Vaarsø tlansen (OVH)
Sofie Boserup (SB)
Michelle Mai Larsen (MML), suppleant

Fraværender Mette Klejnstrup Kaa (MKK)

Dagsorden:
1 Godkendelse afdagsorden
2. Godkendelse afreferat
3. Meddelelser
4. Nyhedsbrev og aktivitetsdag
5. Evt.

t. CoakenOelse af a
Dagsordenen for det 02. møde - 12. fugang2010 blev godkendt.

R€feratet af bestyrelsesmøcle nr. 01. --12. årgang kurure ikke godkendes da medlemmeme afgardlaugets bestyrelse ikke havde modtaget iefået fra q*rt*p Administration A/sendnu.

3. Meddelelser:
Stadsgarteren har nu været ude for at se på den store kastanie i garden. Han tog nolge prøverog kunne hurtigt konstatere at træet desværre havde svamp og var hult indeni. Da han ikke
9:.1uu. no€er beslutning om træets fremtia pa ståeøe-foå øf. miå1";;;;
med tilbage til sin overordnede og drøfte ,ug"n n .rn"r".

vedr. "agen om.sand-til den private sandkasse vil BR tage kontakt t initiatir.tagerne og høreom de fortsat vil stå fo,r vedligeholdelse af sandkassen eiler'om bestyr"rr"n ,k;i;;;l;;r.
Bestyrefsen 

. for  
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Emai l :  gaardfaugetG fofkvars .  dk

Gårdlaugsmedarbejder:  Bjarne Jørgensen 38872065
Se også gårdlaugets hjemmeside: www.folkvars.dk



vedr. mailen fra beboeren i garden, der var yderst ut freds med bømenes rarm og reg samt
andre beboers grillarrangementer og mangrende respekt for gård"n, o.d".rrr"gl.r"h.-uii-
vores nyhedsbrev pointeret, hvor vigtigt det er at vi alle kan være i gården oglat alle tager
hensyn til alle ;)

udkastet til nyhedsbrevet blev gennemgået og blev gjort klar til at blive sendt ud til samtlige
beboere. BR og SB vil srå for omdelingen. Aldivitetsdagen kommer til 

"t 
li;. ,;;å;;;;,

20 juni.

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

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.30.

Næste møde finder sted den 19. august hos Sofie kl. 19.30.
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