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Fol kvarsvej -Karr6ens Gård lau g
Frederiksberg, d. 03/10 2021

Referat af ordinært besVrelsesmøde nr. 3 - 22 årgAng
Onsdag d. 1118 2021 kl. 19.00

hos Lykke Østerlin Koch, Folkvarsvej 34, 1.t.v.

Tilstede: Jens Christian Drachmann, Nyelandsvej 6
Ole Vaarsø Hansen, Spydbakken 8, Veksø
Mette Hesthaven, Folkva rsvej 27
Lykke Østerlin Koch, Folkvarsvej 3A

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent
Mette valgtes til dirigent

2) Qodkendelse af sidste mødes referat
Referat af møde nr.2, d.2916 2021 blev godkendt og underskrevet

3) Godkendelse af dagsorden
Den foreliggende dagsorden godkendtes

4) Meddelelser
a) fester i gården: vi har fået en del henvendelser om afholdelse af fester i gården i sommerens løb. Vi giver generelt
tilladelse hertil, men beder gerne om forudgående annoncering og minder om bestemmelserne om fest i vore
Ordensregler.
b) hækklipning: Vi har haft en del skriverier om hækklipning ved nærhaverne på Folkvarsvejsiden. Vi er enige om, at
hækkene med f,eldribs skal klippes ned til en højde ligesom bøgehækkene. Vores gartner er orienteret.

5) Generalforsamlin g 2021
Vi gennemgik posterne, herunder især "mobilsug", i regnskab 2020 og budgetter 2021 og 2022. Vi rettede tallene til,
hvilket gav samlede udgifter i 2020 på 506.623,00 kr. og et årsresultat på 58.592,00 kr. I budgetterne indførte vi en del
forhøjelser både m.h.t. vedligeholdelse (træbeskæring) og nyanskaffelser (planer om overdækning af tanke i

mobilsugskure). Ændringerne vil blive meddelt til administrator m.h.p. den endelige version til medlemmerne og
generalforsamlingen.
Lykke laver et udkast til bestyrelsens beretning og modtager indputs hertil.

6) NyheSlsbrev
Mette modtager inputs og laver et udkast som sendes digitalt til medlemmer i andels- og ejerforeninger. Beboere i

udlejningsejendomme får nyhedsbrevet fysisk i deres postkasser.

7) Næste b-estyrclsesX@dC
Vifastlægger næste møde på generalforsamlingen d. 15/9.

a) evenjue!!
Intet under punktet

Mødet sluttede kl. 21.29.32
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