
 

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9. 16. Årgang 
Onsdag den 8. april 2015 kl. 19.30 
Hos Mette K. 
Tilstede: Mette K, Mette H, Ole V.H., Majken M., Lykke Ø. K. refererer 
Anni L. var fraværende. 
Dagsorden: 
1. Mette H. dirigent 
2. Næste bestyrelsesmøde (hos Mette K. 28. april kl. 19.30) 
3. Dagsorden godkendes.  
4. Godkendelse af bestyrelsesreferat af møde den 18. februar 2015 godkendes. 
5. Meddelelser: 
a. Bænken Folkvarsvej 31 fjernes, den er defekt 
b. Foreningen Folkvarsvej 27-29 er svaret ang. Beskæring af træerne 
c. Mange beboere er kede af de mange cigaretskodder, der ligger i gårdanlægget, 
denne problematik rejses på generalforsamlingen den 20. maj 2015 
d. Der har været en del klager over løse hunde i gårdanlægget. Der sættes skilte 
op, da dette ikke er tilladt. Det ikke tilladt at lufte hunde i gårdanlægget. 
6. Budget og økonomi: udsættes til bestyrelsesmødet den 28. april.  
7. Anlægsarbejder: 
a. Tilbuddet fra Falco på cykeloverdækning, er forhandlet ned i pris til ca. kr. 
87.000. 
b. Etablering af gulv over mobilsug er blevet mere omfattende. Der skal være 1,93 
cm i frihøjde både under gulvet og over gulvet ifølge reglerne. Derfor skal 
tværbjælkerne i loftet løftes, og der skal etableres en rampe.  
c. Plankeværk foran ventilatorerne ventes sat i gang snarest. 
d. Vi forsøger at få en samlet pris på gulv, rampe, løft af tværbjælker, plankeværk 
og døråbning fra Svaneeng , tilbuddet tages med på budgetmøde 28. april. 
8. Vedligeholdelse (grøn): 
a. Det nye bed Folkvarsvej 15-17 er retableret og udgiften er delt ligeligt mellem 
foreningen og gårdlauget. 
b. Bedet nyanlægges ved Nyelandsvej 10 efter skade som følge af stilladsarbejde. 
Vi deler udgiften 50/50 med A/B Folkvarsvej 15-17. 
9. Vedligeholdelse (ikke grøn): 
a. Der har været nogle fejl i gårdbelysningen på nogle af lyskilderne. Fejl og 
gårdbelysningen, bliver meget snart udbedret. 
10. Generalforsamling den 20. maj 2015 kl. 18  Boelskifte Adm. Solbjergvej 3, 1 th. 
Bestyrelsen ønsker en vejledende tilkendegivelse fra generalforsamlingen om at 
skifte vridere i portlåse med cylinder til nøgle. Dvs man skal låse sig ud af gårdene.  
Dette pga gentagne cykeltyverier. 
11. Aktivitetsdag 31. maj 2015 kl. 10.30 
12.  Evt. Plantekasser og krukker i gårdanlægget skal vi opfordre til bliver passet. 
 
Referent Lykke Østerlin Koch 8. april 2015 
 


