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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2 - 16. årgang: 
Onsdag den 18. juni 2014 kl. 19:15 
Nyelandsvej 18, kld. 
Tilstede: Majken M, Mette K, Mette H. Ole V.H., Jannie, og Lykke K 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent, dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde.  
- Lykke refererer og næste møde bliver den 19. august 19.15 
  Godkendes. 
2. Godkendelse af dagsorden  
- Godkendes, vi når ikke alle punkterne pga møde med kommunen. 
3. Godkendelse af referat fra best. møde onsdag 21. maj 2014  
- Godkendes med enkelte rettelser, der ikke er meningsforstyrrende. 
4. Meddelelser – orienteringen af bestyrelsen.  
- Der er set rotter i gården igen ved storskraldepladsen ved højlys dag. 
Kommunen er atter kontaktet. Hvis vi ser rotter igen, skal vi have sat 
rottekasser med gift. 
- forespørgsel om sandkasse fra 4 familier, 2 familier i Falkoner Hjørnet og 2 
familier fra A/B Falkoner Alle og Folkvarsvej. Træsandkassen som er foreslået 
kan placeres udenfor cirklen og på arealet mellem de to bøgehække.    
5. Affaldshåndtering blandt de erhvervsdrivende 
- Klippestuens brug af andres faciliteter 
- Forberedelse til møde med de erhvervsdrivende 
- der er møde med de erhvervsdrivende, foreningerne og gårdlauget torsdag 
den 19. juni kl. 18. 
6. Godkendelse af referat fra den ordinære generalforsamling 2014 
- udsættes. 
7. Opfølgning på aktivitetsdag samt evt. dato for maledag 
- udsættes. 
8. Beskæring af træer samt tilsyn af kastanjetræet – beslutning 
- beskæring af kastanjetræet skal ske i januar. Tree-care skal indover OVH 
kontakter dem. Der indhentes et tilbud mere end fra DGK 
- fældning af Ahorntræet ved Nylandsvej 2-4 og træet mellem 8-10 fældes og vi 
lader en stub stå, hvor der kan plantes en grøn klatreplante. 
9. Opfølgning af tilbud: 
a. Opdatering tilbud på cykeloverdækning Nyt tilbud indhentes på 7,30 meter 
cykeloverdækning Nyelandsvej 16/18 med plads til ca. 15 cykler. Det gamle tilbud 
lød på kr. 46.500, hertil kommer ikke oplyste udgifter for tilslutning af afløb til 
kloak. 
b. Portdørene ved Folkvarsvej 3. Opsætning af plexiglas - LK samt tilbud på 
elektrisk port (OVH) 
c. Indhentning af tilbud på grubning, udbedring af “vådområde” DGK 
d. indhentning af tilbud på plankeværk erhvervsdrivende 
e. indhentning af tilbud på overdækning af mobilsug tanke. 
- udsættes. 
10. Gennemgang af prioriteringsliste 
- der købes 4 rammer A 4 i stålfarve. De sættes op ved skraldesugene. 
- de sorte skilte 7 stk. bestilles. 
11. Meddelelser fra planteudvalg (MH & MM) 
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- etablering af bed Nylandsvej 6, MH & MM vil flytte nogle hostaer derned. Det 
bliver i august, da det er svært at overholde daglig vanding i sommerferien.   
- prioritering af tilbud samt budget - beslutning 
- Folkvarsvej 15 – 17. Retablering af bed 
- plantes til efteråret, vi skal også drøfte udgiftsfordeling og 
plantesammensætning  
- indkøb af espalier – beslutning 
- plantekasse placering, plantedag klematis + maling af espalier 
12. Meddelelser fra TA/Gårdlaugsmedarbejder (OVH) 
- mobilstop, eftersyn af låse, affaldshåndtering, DGK etc. 
- udsættes. 
13. Opfølgning af sidste mødes punkter 
- opdatering forretningsorden pkt om inhabilitet samt GF 
- infosedel til medlemmer og administratorer 
- referat, liste og udsendelse til medlemmer 
- opdatering af hjemmeside, ny bestyrelse etc 
- plakatrammer 
- JG aflevering af nøgle 
- udsendelse af generalforsamlingsreferater 2012/2014 
14. Eventuelt 
- intet. 
Mødet sluttede kl. 22.30 
 
Lykke Østerlin Koch 18. juni 2014 


