
Folkvorsvei - Korr6ens Gårdloug

Frederiksberg, d . 261 4. 2OO9

Ordincer Generolforsomlinq

Generolforsomlingsreferot nr. I I
Referot of 10. ordincere generolforsomling i Folkvorsvejkon6ens Gårdloug

torsdog d. 1614 2Cf,9 kl. 19,0O i "Sci.Lukos Ceniref Folken", Chr. Richordsvej 2, Frederiksberg.

Tilstede: Ejere eller disses repræsentanter fra følgende ejendomme: Folkvarsvej 31,27-29,19-21,
Falkoner A116 27 - Nyelandsvej 2.8,4, t4-16.
Frovcerende: Eiere eller disses reprcesentonler fro flg. Eiendomme: Folkvorsvei 15-17,11-13,9,7,5,
Folkoner A116 29 - Folkvorsvej l-3.A, Nyelondsvej 5, 8,10, 12, 18,20'

Doqsorden:
l. Volg of dirigeni
2. Volg of referent
3. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
4. Forelceggelse iil godkendelse of årsregnskob med revisionspåtegning
5. Forslog fro beslyrelsen og/eller medlemmer
6. Forelceggelse iil godkendelse of foreløbigl budget for nceste regnskobsår og

endeligi budgef for indevcerende regnskobsår, soml forelceggelse of eveniuelle
nye fordelingstol for noeste regnskobsår.

7. Volg of medlemmer og suppleonter til beslyrelsen
8. Volg of revisor
9. Eventuelt

Ad ounkl 1.
Mojken Munck Jeppesen, fro Quorirup Administrotion A/S, blev foreslået og volgt uden
modkondidot. Mojken konsioterede lovligheden of indkoldelsen med vorsling i
overensstemmelse med vore vedtcegter. 6 of gårdlougeis medlemmer vor iilstede. l2
frovcerende. Der blev fremsoi kloger fro bl.o. Nyelondsvej 4 og l4-16 over mgl. indkoldelse
og mgl. opslog på ejendommens opslogstovler. Mon opfordrede til fremover of huske
opslogstovlerne i olle opgonge ved indkoldelse til generolforsomling. Bestyrelse og
odministrotor tog kritikken til efienetning.
Ad punH 2.
Ole Voorsø Honsen, medlem of bestyrelsen og mongeårig referent. blev volgt.
Ad punkl 3.
Jonne Hertz oflogde beretning på bestyrelsens vegne. Beretninoen er vedhceffet dette
referot. Kortvorig diskussion og spørgsmål om foreslåede belcegninger ivor gård, Yrsovej
projekiet ( grces og bede ) og mgl. Bed ved Nyelondsvej 18. Desuden ros til hjemmesiden.
( Red.: se desuden nedenunder: "forslog" ! )
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Ad ounkl 4.
Mojken Munck Jeppesen fremlogde gårdlougets regnskob ( i. e. årsropport 2O0B ). Som
følge of meropkr@vningen for 2008 125.000 kr. og en lille onlcegsudgift vor det otter
lykkedes ot få overskud på driften. Vi hovde nu igen fåei stobiliseret vor økonomi efter det
turbulente år 2006/2007 . Der vor ingen indvendinger mod regnskobets nøgletol i øvrigt, og
regnskqbet for 2008 blev derefter vedtogei.
Ad ounkf 5.
Ole Voorsø Honsen fremlogde indholdet of del of hom udorbejdede notol om
belcegninger og slondplodser for rullecontoinere. Formålet vor ot kunne etoblere
hensigismcessige plodser med fost belcegning for offoldscontoinere og forberede til evl
overdcekning herof. Der kom en del kommentorer og indvendinger til de foreslåede
lokoliteter. Der kunne konstoteres enighed ved en ofstemning om siondplods ved govl
Nyelondsvej 8 og orbejdet hervil blive igongsot. Efter en kort overvejelse i bestyrersen
besluttede denne of trcekke fonlog om belcegninger ved solkrog Nyelondsvej 4 og govl
Nyelondsvej l6 tilboge og indlede en drøftelse med de siedlige A/B'ere om en optimol
plocering og udformning of stondplodseme.
Ad punkl 6.
Mojken Munck Jeppesen fremlogde såvel endeligt budget for 2oo9 som foroløbigt budgei
for 2010. Der forudses bolonce i driftsresultoterne for begge år. Begge budgeiter blev
vedtoget.
Ad ounkf 7.
Formond Jonne Herlz hovde meddell, ot hun ikke modtog genvolg. Solen blev opfordrei
til ot stille kondidoter, og efler en kort drøftelse kom bestyrelsen iil ot se ud som følger:

o Tineke Gyldendol Melberg, Folkvorsvej 31, genvolgi for I år
. Birgitie Rix, Folkvorsvej 3i, volgies for I år
r Ole Voorsø Honsen, Folkvorsvej 13, fortsætler på 2. år
. suppleont Tildde Sønder, Folkvorsvej 27, volgtes for I år

Ad punkl 8.
Vori revisionsfirmo "Bojer, Honsen og Aundrup" genvolgtes uden modkondidoter.
Ad ounkf 9

o Fro formonden svend chrisiensen iAlB Folkvorsvej 19-21 fremkom forslog om ot
erstoiie en del of solbcerbuskene ved stien Nyelondsvej I 2-14 med en
buskbomhcek. Bestyrelsen toger fonloget i overvejelse.

. I egenskob of eneste medlem of bestyrelsen siden gårdlougets stori i 
,l999 

holdt
ole voorsø Honsen en tokketole til ofgående formond Jonne Herh og ovenokte
en buket blomster. Hon couserede over "dynosliet" Herh's mongeårige virke i
gårdlouget.

Generolforsomlingen slutlede igod ro og orden k|.20.58.31. og Tineke og Ole kunne
forlode etoblissementet ved 21.30 tiden.

Referent: Ole Voorsø Honsen.

Bestvrelsen for Folkvonvej-Kon6ens Gårdlouq:
Jonne Hertz 38 34 22681 40 86 22 68.

Ole Voorsø Honsen 38 l9 2Z 85,
Tineke Gyldendol Melberg 332257 64/22 t3 57 64

,.BitsjlF fi:t9,61 99 I ?:



Efter en omstillingsperiode i 2007 med etablering afvores økonomi, har vi nu igen råd til at lave
forbedringer i vores gård. Vi har fået flisebelagt området fra porten Folkvarsvej 3 hen til
cykelskuret så folk kan komme "tørskoet" ind med deres cykler. Ligeledes har vi endelig fået
Yrsavejprojektet gjot færdigt, og takket være Tineke, der har været den drivende kraft, er det blevet
rigtigt pænt.

I ar, har vi tænkt os, at prøve at gøre vores gård mere "spiselig" med hensyn til de containere som
R98 har påbudt os at have. Det drejer sig om containeme ti1 plast, pap etc. Beboeme er blevet meget
bedre til at håndtere deres affald, men hvor gør mzrn aff.eks. sine plastflasker, nåLr der allerede er
fyldt op i containeren. Ja man stiller dem ved siden af, med det resultat at det ser vaeldigt rodet ud,
altså ikke noget kønt syn. Gårdlauget vil derfor komme med nogle forslag til forberinger, som det
fremgar af indkaldelsen, og som vi senere i aften vil fremlægge.

Vores hjemmeside er også blevet færdig, og man finder den på www.Folkvars.dk. Her kan man
finde vores vedtægter, ordensregler, affaldsregler, referater fra generalforsamlinger samt fra vores
bestyrelsesmøder.

Vi har igen i ar af fælles aktiviteter haft aktivitetsdag. Takket være et pænt, og meget akti\t
arbejdende fremmøde afbeboere, gik seive oprydningen meget hurtigt, hvorefter vi alle, voksne
som bøm hyggede os med pølser og pandekager, som vores søde gardlaugsmedarbejder Bjarne stod
for. En god dag.

Ligeledes en god dag til fastelavn. Gårdlauget blev kontaktet af en af beboerne, Pia fra Folkvarsvej,
som gerne ville arrzrngere en fastelavnsfest. Vi blev spurgl om vi evt. kunne være behjælpelige. Som
sådan, gar gardlauget ikke ind fysisk og deltager i de aktiviteter beboeme selv står for, men vi vil
geme hjælpe med tilskud af forskellig art. Denne gang blev det til indkøb af tønde samt slik. Vi
håber også, at der senere på året vil være lignende tiltag, og som sagt vi1 vi geme være med på
sidefløjen som sponsor.

I indeværende ar, vil vi geme, udover vores problemer med containeme, etablere flisebelægning på
de resterende arealer ind til cykelskure, hvor der stadig ikke findes nogen form for belægning.

Til sidst, viljeg geme sige tak til min bestyrelse for et godt samarbejde i de arjeg har været en del
afbestyrelsen, ogjeg ønsker al mulig held og lykke for den nye bestyrelse.

P.b.v.

Janne Hertz


