
Folkvarsvej -Karr6ens
Gårdlaug

Referat afbestyrelsesmøde nr. 7 - 11.årgang:

Torsdag d. 03. december 2009 kl. 18.30

Deltagere: Tineke Gyldendal Metberg (TGM)
Blrgitte Rix @R), referent
Ole Vaarsø Hansen (OVII)

Dagsorden:
1. Godkendelse afdagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Status på cykelstativer
5. Budget
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen for det 7. møde - 1 1. Argutg 2009 blev godkendt.

2. Godkendelse af referat:
Referatet af det 6. møde - 1 1 . fugang 2009 aftroldt den 12. november 2009 blev eodkendt.

3. Meddelelser:
Jf. referatet ffa bestyrelsesmøde nr. 6 - 1 l. argang har TGM, uden effekt, forsøgt at {emegraffiti på diverse facadeflader ved hjælp af cellulosefortl,nder. Derfor tog fCM toniatt tlt
graffitifirmaet ssc A/s (som bliver anbefaiet af Frederiksberg KommunJs hjernmeside) for
at få et tilbud om lernelse af eksisterende graffi samt at komme med i
Frederiksbergordningen. Frederiksbergordningen går ud på, at SSG A/S vil vedligeholde og
ferne ny graffiti på samtlige af gårdlaugets facadeflader og træværk et år af gangfen. For at
komme med i ordningør skal de omtalte områder være afrånset.

vi har besluttet at gå med i Frederiksbergordningen. da det koster os under 500 kr. om året,
hvilket vi ser som farvorabelt.

4. Status på cvkelstativer:
vi_har været ucle og se på gardarealet og besluttet ikke at opsætte cykelstativer ved
Folkvarsvej 27, da der simpelthen ikke vil være plads. vi har også konstateret, at det ikke vil
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kunne lade sig gøre at opsætte cykelstativerne ved Nyelaadsvej i6-1g i 2009, så derfor
tilstræber vi at få det giort indenfor 1. kvatal af20l0.
o\T{ har rettet henvendelse til Frederiksberg Kommune og veksø Taulov (leverandøren af
cykelstativer) og fiiet tilbud på cykelstativerne samt overdikning ved Nyelandsvej 16- 1 g.
o\{H vi1 hurtigst muligt ffi en konsulent fra Veksø Taulov ud og-se på arealeme, å vi kan fi
et tilbud udfra den type stativ, vi har valgt til projektet.

5. Budget:
vi har rurderet regnskabstallene fra statusopgørelsen udtrukket den 30.1 1 .2009 og forventer
at gå ud af2009 med positive tal.

6. Eventuelt:
Der var ikke nogle input til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 20.30 Næste møde er torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00.
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