
Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 - 16. årgang (der skete en fejl i 2011 med 

hensyn til årgangsbetegnelsen). Derfor fortsætter vi med årgang 16) 

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 19:15 Nyelandsvej 18, kld. 

 

Tilstede på mødet 21. maj 2014: 

Majken Møller, Ole Waarsø Hansen, Mette Kaa, Mette Hesthaven og 

Lykke Østerlin Koch som er referent, der er afbud fra Anni suppleant 

 

1. Valg af dirigent, dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde FP 

Næste bestyrelsesmøde 18. juni 2014 19.15 

2. Godkendelse af dagsorden FP 

Dagsorden godkendes 

3. Godkendelse af referat fra best. møde onsdag 19. februar 2014 FP JG 

Godkendes 

4. Godkendelse af referat fra ekstraordinært best. møde tirsdag 6. maj 

2014 FP OVH 

Godkendes 

5. Konstituering af ny bestyrelse 

Formand: Majken Møller, næstformand: Mette Hesthaven, hjemmeside- 

og medlemsliste ansvarlig: Mette Kaa, teknisk ansvarlig: Ole Vaarsø 

Hansen, kasserer: Lykke Østerlin Koch, planteteam/grønt: Majken 

Møller og Mette Hesthaven. 

6. Meddelelser – orienteringen af bestyrelsen. FP 

Nylandsvej 6, får afslag på munkestensbelægning. Der er mange, der 

ønsker om blomsterbede i gårdmiljøet. Gårdlauget arbejder på 

planteliste til bedene, der er indhentet tilbud fra DGK. Solkrogene vil 

blive mere attraktive, og der bliver brugt mange kræfter fremad på 

vedligeholdelse.  

- Der er lus i bøgehækkene, vi beder DGK om at sprøjte med 

insektsæbe. 

- Vi indhenter tilbud på beskæring af diverse store træer. 

- Der er set rotter i gården. Kommunen er adviseret og handler på det. 

- Spørgsmål om sandkasse i området Folkvarsvej 1-3, skal afklares i 

foreningens bestyrelse, derefter tager gårdlauget stilling. 

- Gårdlauget har modtaget brev fra kommunen, afdelingen for 

byfornyelse vedr. dispositionsret over arealet i gården. Det fastslås i 

brevet, at gårdlauget har fuld dispositionsret over hele arealet ind til 

ejendommenes facader. 

7. Planlægning af aktivitetsdag 

- forfriskninger/tilbud på mad (OVH) 

- koordinering arbejdsopgaver 

Vi holder fast på fælles arbejdsdag i gården lørdag den 24. maj og ser 

hvordan vejret er. Hvis det regner, planlægger vi en ny dag, hvor der 

males skure.  

 



8. Praktisk, dokumenthåndtering (MM) 

- alle originale dokumenter til Boelskifte 

- forretningsorden pkt om inhabilitet samt GF 

- datering af årgang på referat (OVH) 

- info sedel til medlemmer og administratorer 

- referat, liste og udsendelse til medlemmer 

9. -11. Opfølgning af tilbud: 

a. Opdatering tilbud på cykeloverdækning Nyt tilbud 

indhentes på 7,30 meter 

10. cykeloverdækning Nyelandsvej 16/18 med plads til ca. 15 cykler. Det 

gamle tilbud 

11. lød på kr. 46.500, hertil kommer ikke oplyste udgifter for tilslutning af 

afløb til 

Vi arbejder videre på tilbud til cykeloverdækning. Det har høj prioritet, 

det bliver sort med Sedum tag. Vi starter Nylandsvej 16/18 

12. kloak. 

Listen af  gennemgås, Mette H. laver et prioriteret udtræk, originallisten 

bevares. 

13. b. Portdørene ved Folkvarsvej 3. Opsætning af plexiglas - LK samt tilbud  

14. på elektrisk port (OVH) 

OVH arbejder videre på tilbud. Porten Folkvarsvej 3 er ordnet, og der er 

sat krog på, så døren kan holdes åben. De erhvervsdrivende opfordres 

til at præciserer for leverandørerne, at de lukker porten efter sig. 

15.  Indhentning af tilbud på grubning, udbedring af “vådområde” DGK 

DGK arbejder på en plan for at afhjælpe vand på plænen Nylandsvej 

6. OVH får et tilbud. 

16. d. Tilbud fra Hugo Svaneeng af 18. oktober 2013 på 3 døre til cykelskur 

kr. 10.545 

eksklusive låse til kr. 10.545. Tilbuddet gælder til 26. april 2014 

Det lyder dyrt. OVH indhenter andre tilbud. 

17. e. indhentning af tilbud på plankeværk erhvervsdrivende. 

18. f. indhentning af tilbud på overdækning af mobilsug tanke. 

OVH arrangerer et møde med Ensto, hvor bestyrelsen er med mhp at 

etablere gulv over mobilsuget 

19. 10. Prioriteringsliste opdateret (MM) 

20. 11. Opsummering og dato for møde med erhvervsdrivende (OVH) 

Gårdlauget foreslår de erhvervsdrivende og tilhørende foreninger et 

møde den 19. juni kl. 18-19, om håndtering af affald. 

21. 12. Meddelelser fra planteudvalg (MH & MM) 

- plantelister, tilbud, plantedag, Folkvarsvej 15 – 17. retablering af 

bed 

Mette H. og Majken har fået tilbud fra DGK på blomster, hække m.m. Vi 

drøfter og beslutter en handleplan på næste møde. 

 

22. 13. Meddelelser fra TA/Gårdlaugsmedarbejder (OVH) 

- mobilstop, eftersyn af låse, affaldshåndtering, plakatrammer 

Plakatrammer til info på skure m.m. bestilles i A 4 format.  



- Det sidste stop i mobilsuget, var store plastposer med bleer.  

 

23. 14. Godkendelse af Referat fra den ordinære generalforsamling 2012 

Vi kontakter Anette Waardsø mhp udsendelse af referatet fra 

generalforsamlingen 2012. 

24. 15. Udsendelse af Ekstraordinært generalforsamlingsreferat 2012 

Lægges på hjemmeside, når vi har det fra Anette Waardsø 

25. 16. Eventuelt FP 

 

 

 

 

 

 

 

Lykke Østerlin Koch                                                             Mødet sluttede 22.30 

 
 


