
REFERAT 

Møde i Bestyrelsen  

Torsdag d. 4. maj 2006 kl. 19.30 

hos Bille Sterll, Folkvarsvej 15, 4.tv.  

Mødereferat nr. 84  

 
 
 

Deltagere: Lis Klitgaard (LK), Nyelandsvej 4 B - 3.th. 
Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8 - 5.tv. 
Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31 - 1.tv. 
Bille Sterll (BS), Folkvarsvej 15 - 4.tv. 
Niels-Henrik Pedersen (N-HP), Folkvarsvej 11 - 4.tv. 

Afbud: Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13 - 4.th.

Formalia: Aftale af Dagsorden

Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. 
2) Meddelelser. 
3) Konstituering af Bestyrelsen. 
4) Status vedrørende verserende og iværksatte projekter. 
5) Tids- og Arbejdsplan - Fremtidige Opgaver 
6) Website 
7) Nyhedsbrev 17 
8) Eventuelt  

Pkt. 1. 

Dirigent: BS 

Referent: N-HP  

Pkt. 2.  

 I brev af 3/5 d.å. oplyser OVH i løbet af uge 19 at ville meddele, hvorvidt ændringer i arbejdsmæssige 

forhold måske vil få betydning for hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet og varetagelse af funktionen 

som Teknisk Ansvarlig. I givet fald indkaldes suppleant Janne Hertz som erstatning.  

 LK ønskede at trække sig ud af Bestyrelsen. Som substitut indtræder suppleant TGM.  

 N-HP har fra tidligere formand Peter Hertz bl.a. fået overdraget en CD-ROM med de af bestyrelsens 

arkivalier, som er opbevaret elektronisk.  

Pkt. 3. 

Resultatet af en del polemik blev følgende konstituering af Bestyrelsen:  

 Formand og Sekretær: Niels-Henrik Pedersen (N-HP)  

 Næstformand: Martin Myrwick (MM)  

 Kasserer: Tineke Gyldendal Melberg (TGM)  

Hvis hidtidig Teknisk Ansvarlig (TA) OVH opgiver at varetage denne funktion, vil de konkrete, praktiske og tekniske 

opgaver og funktioner, som hidtil er udført og varetaget af TA, fortløbende blive forsøgt uddelegeret til alle 

medlemmer af Bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen besluttede, at få et beløb på kr. 10.000,- stillet til rådighed til fortløbende diverse udgifter.  



Pkt. 4. 

a) Yrsavej-projektet: Renovering af arealet nærmest Yrsavej. 

Ingen af mødedeltagerne havde fuldstændigt overblik over projektet og dets aktuelle status. 

TGM og N-HP forsøger at arrangere et møde med tidligere medlem af bestyrelsen Søren Andersen m.h.p. om 

muligt at tilvejebringe større afklaring, ligesom BS med samme formål kontakter OVH og tidligere formand Peter 

Hertz. TGM fungerer efterfølgende som tovholder på Yrsavej-projektet.  

b) Flytning af Gyngestativ. Ingen af mødedeltagerne havde fuldstændigt overblik over dette projekt og dets 

aktuelle status. 

BS kontakter OVH og tidligere formand Peter Hertz m.h.p. om muligt at tilvejebringe større afklaring.  

c) Skraldesuget. 

Ingen af mødedeltagerne havde fuldstændigt overblik over den aktuelle status vedr. sag om betaling af udgifter til 

reparation af skraldesuget. BS kontakter OVH og tidligere formand Peter Hertz m.h.p. om muligt at tilvejebringe 

større afklaring.  

d) Verserende sag om inddrivelse af gebyr og evt. erstatning for uretmæssig brug af affaldssug og deraf følgende 

tilstopning. 

Ingen af mødedeltagerne havde fuldstændigt overblik over den aktuelle status i denne sag. BS kontakter OVH og 

tidligere formand Peter Hertz m.h.p. om muligt at skaffe større afklaring.  

Sammenfattende vedr. a) - d): 

TGM og N-HP forsøger at kontakte Søren Andersen vedr. a). 

BS forsøger at kontakte OVH og Peter Hertz m.h.p. om muligt at arrangere et fælles møde m.h.p. afklaring af a) - 

d). I det forudskikkede møde deltager også TGM og N-HP. 

N-HP kontakter administrator m.h.p. om muligt at arrangere et møde vedr. bl.a. a) - d).  

e) Aktivitetsdag Den sædvanlige aktivitetsdag i foråret/forsommeren udskydes. I stedet forsøges afholdt 

aktivitetsdag medio/ultimo september d.å., idet der forinden blandt karréens beboere forhåbentlig vil være opnået 

større interesse for og tilslutning til deltagelse i en aktivitetsdag. 

N-HP kontakter Gårdlaugsmedhjælperen, subsidiært det tilknyttede gartnerfirma, m.h.p. at overtale denne/dette til 

- mod pæne ord og betaling - snarest at rengøre alle cykelskure.  

Pkt. 5. 

Udvikling af Gårdlaugets website - www.folkvar.dk - har meget høj prioritet i indeværende bestyrelsesperiode. 

NHP forestår dette arbejde.  

Pkt. 6. 

Ønskerne til aktiviteter er mange, men ressourcerne - tid og kræfter - til deres arrangement og afvikling er 

begrænsede. Ét af bestyrelsens mål er om muligt at inddrage flere beboere i udførelsen af alskens praktiske og 

konkrete opgaver i forbindelse med udførelse af opgaver og varetagelse af funktioner vedr. Gårdlauget, dets 

aktiviteter og arrangementer. Ved aktivering af flere ressourcer vil det måske være muligt at realisere flere ønsker 

til fremtidige aktiviteter og arrangementer.  

a) Muligheder og betingelser for afholdelse af grill-aften for alle karréens beboere d. 23/6 d.å. i anledning af 

Sankt Hans søges afklaret. BS undersøger muligheder for lån af stor grill, mens N-HP indhenter tilbud på køb af 

store telt-pavilloner.  

b) Overvejelser om eventuel afholdelse af stort selskabeligt, festligt og fornøjeligt sommerarrangement medio 

august d.å. fortsættes på næste møde i bestyrelsen.  

c) Senere overvejes og træffes eventuel beslutning om arrangement og afholdelse af:  

 Aktivitetsdag medio/ultimo september d.å.;  

 Sponsoreret fotokonkurrence;  

 "Open Space Fremtidsværksted" medio november d.å.;  



 Fastelavn medio februar 2007.  

Pkt. 7. 

BS forestår Nyhedsbrev 17, som påregnes udgivet og distribueret ultimo maj.  

Pkt. 8. 

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag d. 8. juni d.å. kl. 19.30. Hvis vejret er dertil, afholdes 

bestyrelsesmødet i gården - nærmere bestemt i gårdhaven ved ejendommen Folkvarsvej 11-13. Alternativt 

afholdes mødet hos BS, Folkvarsvej 15 - 4.tv.  

Mødet sluttet ca. kl. 21.30.  

 

 

Referent: 
Niels-Henrik Pedersen 
2006.05.05 

 


