
Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2, 24. årgang Tirsdag d.21 juni 2022 kl. 18:00 hos Jens 
Drachmann Nyelandsvej 6 st. th. 
 
 
Deltagere: 
• Lykke Østerlin Koch (LK) 
• Mette Hesthaven (MH),  
• Rika Yasui Hammen (RYH) 
• Jens Drachmann (JD) Referent 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Mette blev valgt. 
 

2. Godkendelse af sidste mødes referat samt fremtidig godkendelsesprocedure. 
Referat godkendt og procedure, som består i at godkende pr. mail blev også godkendt. 
Efterfølgende kan referatet uploades til hjemmesiden. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

4. Meddelelser 
a. To beboere tilbød gårdlauget et bord med to stole. Dette tog vi i mod. Derudover 

spurgte de til årets aktivitetsdag, da de gerne ville deltage. Ydermere blev der 

spurgt til nye nøgler. 

 

b. En anden beboer forespurgte om Deres hæk kunne forblive i samme højde. Da 

gårdlauget er bekendt med, at højden på hækkene er et kontroversielt emne 

specielt i solkrogene op mod ejendommene gjorde vi opmærksom på, at alle hække 

bliver klippet i højden 120 cm.  

 

 
5. Arbejdsredskab til styring af potentielle samt godkendte projekter 

 
Det blev aftalt at Rika laver oplæg. 
 



6. Dropbox. Hvordan skal vi benytte det. 
 
Det blev aftalt, at Jens laver oplæg til struktur. 
 

 
7. Mailflow.  

 
Vi blev enige om en model hvor vi fremadrettet gør tingene ens for at undgå forvirring 
samt at sikre at alle er opdaterede på relevante informationer. 
 
 

8. Afgift for fejlhåndtering af affald. 
Jens sikrer sig, at juraen er på plads omkring dette. Efterfølgende skal medlemmerne 

informeres om tiltaget. 

 
9. Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde er planlagt til 16. august kl. 18 hos Mette 
 

10. Eventuelt 
 

a. Det blev diskuteret, hvilke skilte det kunne være relevant at placere i gården herunder 

omkring regler omkring hunde. Der arbejdes videre med emnet. 

b. Rika sender mail ud omkring aktivitetsdag. 

c. Der er kommet to nye sandkasser og sand skiftet også i den store. 

d. Det blev aftalt hvem der er ansvarlig for at sende faste fakturaer videre til betaling. 

e. Det blev aftalt at lave en mailboks til gårdmedarbejderen. 


