
Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Referat af bestyrelsesmøde nr.4, 24. årgang onsdag d.14. September 2022 kl. 18:00-20:00 hos
Mette Hesthaven, Folkvarsvej 27.

Deltagere af mødet: Jens Drachmann, Mette Hesthaven, Lykke Østerlin Koch, Rika Y. Hammen
(referent)

1. Valg af dirigent: Jens

2. Godkendelse af sidste mødes referat: dette punkt skal sløjfes, da det gøres digitalt fremover.

3. Godkendelse af dagsorden: ja, den er godkendt

4. Affaldssortering og sug:
A. Igen mellem Folkvarsvej nr 9-11 er der smidt tøj i madaffald samt en pose med blandet

affald. Kan det skyldes, at der ikke står en container til restaffald? Jens forsøger at tage
kontakt til lejeboligforeningen omkring problemet. Der tænkes videre omkring hvordan,
man kan sætte ekstra skilte op.

B. Billeder af forkert affaldssortering og de problemer, det giver: forslag til at printe det ud
med lille tekst omkring, at det er dyrt at sortere forkert, og hænge det op i opgangene.

5. Grønne projekter samt vedligeholdelse

a. Pile”hegn” v store sandkasse: forslag til syren-øer i stedet for pilehegnet (skal graves
op), som er slidt og hullet. Mette indhenter tilbud for hele entreprisen.

b. Efeu v det store kastanjetræ: efeu’en visner gradvist. Gartneren kan ikke finde ud af,
hvorfor. Hvilket alternativ? Der er enighed om, at forsøge at smide en frøblanding af
skyggeplanter.

c. Små bede et par steder i gården mod Nyelandsvej. Der er enighed omkring, at der skal
sættes nogle blomstrende planter, samt sås græsfrø omkring kastanjetræet ved det røde
hus og andres bare pletter.

d. Mette undersøger også, om man kan supplere op med ekstra jord i det område, hvor
jorden er sunket, og der er vandophobning i regntid.

e. Visnede bøgehækkeplanter udskiftes ved Folkvarsvej 3.

6. Ikke grønne projekter
a. gulv i sidste skur. Hvornår skal det laves? Der tjekkes op på, hvilket års budget, der er

plads til dette. Der indhentes tilbud så snart, vi ved det.
b. Opgavestyring via Excel. Jens har vist en model, som vi tager i brug efter behov.

7. Gårdlaugsmedarbejder:



A. Ole har efterspurgt, at der ændres på mailadressen. Jens undersøger, om dette kan lade
sig gøre.

B. Mette har talt med gartneren om, at beplantningen ved Yrsavej 1-3 bliver beskåret, så
det ikke er til gene på gaden.

8. Aktiviteter: arbejdsdag 18. September: Der skal sættes sedler op med reminder om datoen
samt postes reminder på Facebook.

9. Meddelelser:
A. der har været forespørgsel på nøgler. Beskederne er videresendt til Ole.
B. Nogle beboere er blevet hjulpet med at få fisket en pose op fra suget, som ved en fejl

indeholdt et pas.

10. Eventuelt:
Bestyrelsen har overtaget Simons arbejde med hjemmesiden. Han er blevet takket for sine
mange års hjælp med blomster og chokolade.

11. Næste bestyrelsesmøde: 26. Oktober kl. 18 hos Lykke


