
F olkvarsvej -Karrdens Gårdlaug
Frederiksberg, d. 9/L 2022

Referat af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2 - 23 årgang
Onsdag d,. 24lLL 202L n. 19.30

hos Lykke Østerlin Koch, Folkvarsvej 3A, 1.tv.

Tilstede: Jens Christian Drachmann, Nyelandsvej 6
Rika Hammen, Falkoner ltll627
Ole Vaarsø Hansen, Spydbakken 8, Veksø
Mette Hesthaven, Folkvarsvej 27
Lykke Østerlin Koch, Folkvarsvej 3A

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent
Mette forestod dirigent - hvervet

2) Godkendelse af sidste mødes referat
Referat af konstituerende møde, nr.l-, 23. årgang, blev godkendt og underskrevet af de 5
bestyrelsesmedlemmer.

3) Godkendelse af dagsorden
Den foreliggende dagsorden blev godkendt med en enkelt ændring nemlig med et nyt punkt 7

"gulv over mobilsugtanke". Dagsordenens 2 sidste punkter blev dermed skubbet.

4) Meddelelser
Ingen meddelelser på gårdlaugsmailen eller i postkassen. - vor nytilkomne bestyrelseskollega
Rika står for at skulle nedkomme - vi krydser fingre for en god fødsel.

5) Kommunikation til medlemmer og beboere
Bestyrelsen kiggede på (og tilrettede) et udkast fra Jens til vore medlemmer om kommunika-
tionen mellem gårdlauget og medlemmerne. Brevet sendes ud til medlerlmerne af vores admini-
strator m.h.p. svar fra hver enkelt medlem.
Samtidig kiggede vi på indsamlede data over mailadresser fra vore medlemmer og deres admini
stratorer. Vi satser på at få stamdata fra alle gårdlaugets medlemmer, således at vi kan kommuni-
kere med dem.

6) Beskæring af gfudens store træer
Vi havde en diskussion om den vedtagne beskæring af gårdens store træer, dels hvilke træer der
skulle med i en betalt beskæring, dels hvilke træer der er indeholdt i den årlige beskæring iflg.
kontrakten med Det Grønne Kompagni. Et vigtigt moment er at kunne lave en optimal udnynelse
af en lift til beskæring, når liften er inde i gården. Med d6t fokus besluttede vi at lade Mette H.
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rette en fomyet henvendelse til Det Grønne Kompagni om evt. beskæring af birk og ahorn ved
den store sandkasse.

7) Gulv over mobfuugtanke
Vi talte orn tilbud på overdækning over mobilsugtanke i skuret ved Nyelandsvej 1-8 - Folk-
varwej 27.Yr forestiller os opbygning af eet stort rum til containere. Ole hjemtager 2 tilbud på
overdæ}ning bilagt en tegning.

8) Næste bestyrelsesmøde
Mødet fastlagdes til onsdag d.12lL 2022n.19,30.

9) Eventuelt
lntet under dette punkt.

Mødet sluttede 21,.02.02

Referent: Ole Vaarsø Hansen
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