
Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug: 
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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6. - 12.årgang: 

 

Torsdag d. 9. december 2010 kl. 19.30 
  

Deltagere: Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Tineke Gyldendal Melberg (TGM), referent 

Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

Michelle Mai Larsen (MML), suppleant 

 

Afbud:   Birgitte Rix (BR) 

Sofie Boserup (SB) 

 

                            

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Beskæring af kastanie ved Yrsavej 

5. Kvartalsregnskab - status 

6. Projekter i gården 

7. Opdatering af skraldeinfo 

8. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen for det 6. møde - 12. årgang 2010 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat:  

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 5. – 12. årgang blev godkendt.   

 

3. Meddelelser:  

I sagen om opkrævningen for de udleverede nøgler til Folkvarsvej 15-17, er personen der har 

fået udleveret nøglerne lokaliseret med hjælp fra gårdlaugets mail. Regningen kan nu blive 

opkrævet hos den rette forening. 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en mulig køber til en andelslejlighed i karréen, der 

vil have en special tilladelse til at stille en motorcykel i gården. Svaret er selvfølgelig nej og 

dette er kommunikeret videre. 

Andelsforeningen Nyelandsvej 6 har anmodet om tilladelse til opsæting af altaner mod 

gården. Den tilsendte tegning blev gennemgåets og på baggrund af den og de oplyste mål 

kunne projektet godkendes af bestyrelsen, hvis de berørte områder i gården reetableres 

fuldstændigt. 
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I sagen om reetablering af beddet ved Nyelandsvej 20 har Det Grønne Kompagni sendt 

tilbud til entrepanøren. 

 

4. Beskæring af kastanie ved Yrsavej:  

Firmaet Treecare taget microskopi af træet og har slået fast, at der er råd i en 1/3 af træet. De 

anbefaler at træet vurderes igen i august 2011, men der er ingen overhængende farer ved at 

lade stå. Derimod vil de ikke anbefale at træet beskæres, da dette ikke kan betale sig hvis 

træet alligevel skal fældes. 

  

5. Kvartalsregnskab – status: 

Regningen for november måned fra det Grønne Kompagni bliver høj, da den indeholder 

snerydning og saltning. Alene snerydningen for november måned har kostet 5000,- excl. 

moms dertil kommer saltningen oveni, så vi må forvente en dyr vinter for gården mht. til 

snerydning. 

 

6. Projekter i gården: 

Da vi forventer en øget udgift til snerydningen, kan vi ikke sætte nogen nye projekter igang 

så længe vi ikke kender den endelige regning for snerydningen. 

 

7. Opdatering af skraldeinfo: 

Affaldssituationen i gården er pt. god taget i betragning, at der er sne i gården. 

OVH har bestilt de nye pizzabakkecontainerne, men de er ikke leveret endnu. 

Flasketømningen er nu ophørt og OVH har bestilt de nye flaskecontainere, men 

Frederiksberg Kommune har overskredet deres leveringstidspunkt med en uge, OVH har 

rykket dem. 

Der planglægges at sende en affaldsfolder ud i det nye år. 

 

8. Eventuelt:  

Der var ingen input under dette punkt.  

 

Mødet sluttede kl. 21.50 og næste møde er torsdag d. 13. januar kl. 19.30.  

 


