
Folkvarsvej -Karr6ens
Gårdlaug

Referat af bestyrelsesmøde nr. 01. _ 12.årgang:

Torsdag d. 06. maj 2010 kI. 20.00

Deltagere: Tineke Gyldendal Melberg (TGM)
Birgitte Rix (BR), referent
OIe Vaarsø Hansen (OVH)
Michelle Mai Larsen (MML), suirpleant

Fraværende: Mette Klejnstrup Kaa (MKK)
Sofie Boserup (SB)

Daqsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse afreferat
3. Konstituering
4. Meddelelser
5. Nyhedsbrev og aktivitetsdag
6. Efi.

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen for det 01. møde - 12. argang 2010 blev godkendt.

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 10. - 11. argang blev godkendt.

3. Konstituering:
På den ordinære generarforsamling den 15. april 2010 blev føigende medlemmer genvalgt
eller valgt og bestyrelsen bestar nu af følsenåe.
Tineke Cyldendal Melberg, Folkvarsvej Jl
Birgitte Rix, Folkvarsvej 31
Ole Vaarsø Hansen, Folkvarsvei 13
Mette Klejnstrup Kaa, Nyelandivej 2b
Sofie Boserup, Nyelandsvej 16, 5.tv.
Michelle Mai Larsen, Falkoner A.116 29,Z.th.

Bestyrelsen for Folkvarsvej_Karr6ens Gårdtaug:
Tineke Gyldendal Merberg 33225j 6 4 /221,3s7 64 , ofe VaaÅø Hansen38192185, Blrgi t te Rix 30640812, Sof ie Boserup 24420L.12, tqetEeKlejnstrup Kaa 26553255 og Micher le Mai r ,arsen 2i ,42ai lg

Email:  gaa rdlaugetG fofkvars . dk
Gårdlaugsmedarbej  der :  Bjarne JØrgensen 3gg72065

Se også grårdlaugets hjernnreside: www. folkvars.dk



I følge vores 
^forretningsorden for bestyrelsen skal bestyelsen konstituerer sig i første møde

efter generalforsamlingen. Tineke 
-Gyldendal 

Melberg tlev valgt som formarid, nirgitte Rix
blev valgt som næstformand og referant og ole vaarsø Haasen blev valgt som teknfsk
ansvarlig. Konstitueringen gælder for 6t år eller indtil næste ordinære gåeralforsamling.

4. Meddelelser:
BeStyrelsen hat modtaget et brev og en regning vedr. forlængelse afvores kontrakt afvores
web-adresse fra Hoshnaster DK A,/s. Kontakten forlænges og regningen betales.

Sradsgarteren har endnu ikke været ude for at se på den store kastanie i garden. Derfor vil
ovH tage kontakt for at få en tilbage meidning om hvornar vi kan forvåte, at der sker noget
i sagen. Desuden vil ovH tale med vores egen gartner vedr. sagen om at fa hentet sand t deprivate sandkasser rundt omkring i gården.

så har bestyreisen også modtaget en ma fra en beboer i garden, der er yderst utilfreds med
bømenes larm og leg samt aadre beboers grillarrangemenier og mangrende respekt for
gardens ordensregler. vi vil alle gennemlæse mailen og forsøge at finde frem til en løsning
på næste besty'relsesmøde.

5, Nvhedsbrev og aktivitetsdaq:
Der kom op til flere foreslag o_g input til både nyhedsbrevel og aktivitetsbrevet og TGM vil
udarbejde en kladde som vil blive gennemgået på næste møde. Her vil datoen for-
aktivitetsdagen også blive fastslået.

6. Evt.:
Der var ingen input under dette punkt.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.30.

Næste møde finder sted den 26. maj hos Tineke kl. 19.30.

Bestyrelsen for Folkvarsvej_Karr6ens Gårdlaug:
Tineke Gyldendat Melberg 33225"1 64/22135.1 64, 01e vaar-sø Hansen
38192785, Birgi t te Rix 30640912, Sof ie Boserup 244201,72, t4et te

Klejnstrup Kaa 26553255 og Mi-chel le Mai f ,arsen 2L42Og1g
Emai l-  :  gaardJaugetGfofkvars.  dk

Gårdl-augsmedarbej  der :  Bjarne Jørgensen 3gg72065
Se også gårdlaugets hjenmeside: www.folkvars.dk


