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Folkvarsvej-Karréens 
Gårdlaug 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 (konstituerende møde) – 16. årgang 
 

Onsdag den 26. Juni 2013 kl. 19:15 - 22:15 
 

Deltagere:  Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

  Majken Møller (MM) 
  John Gardar (JG) 

  Vaarsø Hansen (OVH) 

Mette Hesthaven (MH) referent 

 

Fraværende: Thomas Valentin og Lykke Østerlin Koch 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent – Fast punkt på dagsorden (FP) og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat 

- ordinært bestyrelsesmøde nr 10 d. 15/5 d.å. (v John Gardar) 

- ordinært bestyrelsesmøde nr 11 d. 30/5  d.å. (v Majken Møller) 
4. Evaluering at generalforsamlingen og godkendelse at referat af ordinær 

generalforsamling d 12.06.2013 ( udsendt af administrator) 

5. Konstituering af bestyrelsen 

- drøftelse af poster og arbejdsområder 
- valg af poster og arbejdsområder 

- udarbejdelse af bestyrelsesliste med postfordeling 

6. Meddelelser 

7. Fremtidige ren og vedligeholdelse i vort gårdanlæg 

A: struktur for fremtidig ren og vedligeholdelse 
B: sammenligning af ydelser, timetal og priser 

C: saltning og snerydning 

D: fremtidige kontrakter 

8. Digital medlemsliste ( v John Gardar) 
9. Evt 

10. Næste bestyrelsesmøde 

Referat: 
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1. Valg af dirigent 

 

Dirigent MKK 
Referent: MH 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 

JG ville gerne have haft punkt med skraldesug på dagsordenen i dag – havde 
indsendt et forslag. Det blev besluttet, at det kommer på dagsordenen næste 

gang. OVH tjekker imellem tiden om der er problemer. 

Ellers er dagsorden godkendt. 

John laver dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
 

3. Godkendelse af referat 

 

Udskydes til næste møde, da alle referater ikke var der. 
 

4. Evaluering af generalforsamlingen og godkendelse af referat af 

ordinær generalforsaming d. 12.06.2013 (udsendt af administrator) 

 
En velstyret og effektiv generalforsamling.  

Der var fejl i udkast til referat – det blev gennemrettet. OVH kontakter 

administrator mht rettelserne. 

 

5. Konstituering af bestyrelsen 
- drøftelse af poster og bestyrelsesområder 

-Valg af poster og arbejdsområder 

udarbejdelse af bestyrelsesliste med postfordeling 

 
Formand:    Majken Møller ( MM) 

Næstformand:  Mette Kaa (MKK) 

Kassere   John Gardar(JG) 

Teknisk ansvarlig:  Ole Vaarsø Hansen (OVH) 
Grønt anlæg ansvarlig: Majken Møller( MM) og Mette Hesthaven(MH) 

E-mail ansvarlig:  John Gardar(JG) 

Web ansvarlig :  Mette Kaa (MKK) 

Medlemslisteansvarlig: John Gardar (JG) 

 
Fordeling af arbejdsopgaver: 
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Gårdlaugsmappe:  John Gardar(JG) 

Postkasse:   Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Nøgleansvarlig:  Ole Vaarsø Hansen (OVH) – Mette Kaa har 
extra nøgle 

Kontakt til Administrationen: Majken Møller (MM) og John Gardar(JG) 

Opdatering af prioritetsliste: Majken Møller(MM) 

 

Det blev besluttet at kasseren skal have en kassebeholdning på 5000,- kr 
 

Udarbejdelse af bestyrelsesliste med postfordeling:  majken Møller(MM) 

 

6. Meddeleser: 
 

- opsætning af grillregler: tages op senere 

- en gynge mere: sættes på prioritetslisten 

- OVH indkøber sorte murespande til legetøj og fastgør dem til 
sandkassen. 

- Risten er nu fastgjort v. Yrsavej 

- Erhversaffald fra Frederiksberg IH – de modtager en afgift på 500,- 

- Nyt tørrestativ til  ”Yrsavej” enden eller inddragelse af solkrog til 
tørrestativ 

- Det blev besluttet, at indkøbe 3 bænke til Pergolaen 

 

7. Fremtidig ren og vedligeholdelse af vort gårdanlæg: 

 
OVH kontakter ”det grønnekompagni” for at få en pris på hvad det koster, 

hvis de skal klippe alle hække. Med undtagelse af indvendingt v Folkvarsvej 

nr 7 

 
Resten udsættes til næste møde som sidste punkt på dagsordenen 

 

8. Digital medlemsliste: 

 
John Gardar (JG) står for dette 

 

 

 

 
9. Eventuelt: 
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- Opsigelse af Administrator Quortrup afleveres personligt af OVH fredag d 

28.06.2013.   JG havde skrevet et godt oplæg til dette – der ændres dog en 

smule på det. 
 

-Der skal brændes ind i sandkassen:  

”Husk at sætte nettet på efter brug – tak ” 

 

- Password til hjemmesiden skal ændres 
 

- der indkøbes 4 stk plantekasser/europarammer og jord ( JG + MM + MH)

  

 
- Der blev snakket om en evt ”Pilehytte” v piletræerne 

 

- Ahorn v Nylandsvej skal beskæres eller fældes til efteråret/Vinter. 

 
 

  

 

10. Næste bestyrelsesmøde ( tid, sted forslag til dagsorden) 
 

 

- d. 14.08. 2013 kl 19.00  Solkrogen 2B 

- JG aftaler møde m ny administrator: Boelskifte 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

d. 16.08.2013 v MH 


