
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 Erica Frederiksen 

31 67 21 42 

Email: gaardlauget@folkvars.dk 

Se også gårdlaugets hjemmeside: www.folkvars.dk 
 

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1. - 13.årgang: 

 

Torsdag d. 30. juni 2011 kl. 20.00 
  

Deltagere: Birgitte Rix (BR) 

 Mette Klejnstrup Kaa (MKK), referant  

Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

 Jannie Hansen (JH) 

 Majken Møller (MM) 

 Erica Frederiksen (EF) 

           

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Konstituering af bestyrelse  

4. Meddelelser 

5. Legeredskaber til gården 

6. Affaldshåndtering - ordensregler 

7. Gøremål i sommerferien  

8. Eventuelt                  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

 

3. Konstituering af bestyrelse  

I forbindelse med sidste generalforsamling blev der valgt nye medlemmer ind i Gårdlaugets 

bestyrelse. Hermed navne og betegnelser på de enkelte medlemmer. 

 

Birgitte Rix (BR) - Formand 

Mette Klejnstrup Kaa (MKK) – Næstformand 

Ole Vaarsø Hansen (OVH) – Teknisk ansvarlig 

Michelle Mai Wulff () – Bestyrelsesmedlem 

Jannie Hansen (JH) – Bestyrelsesmedlem 

Majken Møller (MM) – Suppleant 

Erica Frederiksen (EF) – Suppleant 
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4. Meddelelser 

Mail & hjemmeside 

Gårdalugets mail og hjemmeside har, grundet ubetalte regninger i forbindelse med overdragelse, 

været lukket ned. BR kontakter udbyderen for at få udbedret fejlen. 

 

Beskadiget cykel 

Der er modtaget en mail fra en beboer der mener at have fået beskadiget sin cykel under 

aktivitetsdagen i juni. Han forelægger et ønske om at gårdlauget eller de enkelte personer der 

flyttede cyklerne på dagen, skal betale for skaderne. Når vi afholder aktivitetsdag forsøger vi 

nænsomt at rydde op i cykelskurene og de som deltager på dagen har udvist stort engagement i 

at gøre et godt stykke arbejde. Vi beklager at en beboer har haft en skade på sin cykel, men vi i 

gardlauget kan ikke tage ansvar for skaderne. De kasserede cykler der ikke er blevet fjernet vil 

blive stilet til storskrald i uge 27. 

 

Containere 

Vi har nu to glascontainere inde i gårde ved Folkvarsvej 9-11. Desuden er der yderligere 

glascontainere på Folkvarsvej ved nr. 27. Vi overvejer at få ekstra aflukkede containere til maler 

varer. 

 

Lugtgener fra Slagter Friis 

Der er indberettet adskillige klager over lugtgener i forbindelse med kødaffald fra Slagter Friis. 

Gårdlauget har diskuteret problemet og er eninge i at lugtgener og kødsaft der flyder fra utætte 

containere ikke kan accepteres i vores gård. Erhvervsdrivende har seperate beholdere og separat 

afhentning af skrald, og de skal selv stå for bortskaffelse af dette. OVH tager kontakt til Slagter 

Friis og kommunen. Vi vil desuden diskutere en løsning på problemet. 

 

 

5. Legeredskaber til gården  

Grundet nedslidte legeredskaber i gården, vil der over sommeren blive indkøbt en ny hængekøje 

ud for Nyelandsvej 4, kasse til opbevaring af legeredskaber ved sandkassen ud fra Nyelandsvej 

8, samt fodboldmål til fodboldbanen. MKK foretager disse indkøb. Desuden vil gyngestativet 

blive efterset og derudfra vurderes det hvilke ændringer der skal ske i forhold til restaurering 

eller indkøb af nye gynger. Stammen ved gyngestativet efterses i forbindelse med hvepsebo. 

OVH tager sig af dette.  

 

      6.   Affaldshåndtering - ordensregler 

MM udarbejder et udkast til en folder omkring affaldshåndtering til Folkvarsvej-Karréens 

beboere. 

 

7. Gøremål i sommerferien  

Ses under de andre punkter. 
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8. Eventuelt 

Cykelskure 

OH indhenter tilbud på cykelskure udført i træ ud fra Nyelandsvej 18. 

 

Port ved Nyelandsvej 2b-4 

OH sørger for at karm og lås repereres. 

 

Renovering af mur ved Nyelandsvej 2b 

Der tjekkes op på tilbud fra Falkoner-hjørnet, hvorefter der vendes tilbage. 

 

Håndværkerafgifter 

JH kontakter Qvortrup ang. fradrag i forbindelse med håndværker afgifter. Gælder disse regler 

for foreninger, som for private. 

 

Loppemarked 

      MM foreslår en årlig loppemarkedsdag i gården for Folkvarsvej-Karréens beboere. 


