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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4, 16. Årgang 
Onsdag den 15. oktober 2014 kl. 19.15 
I kælderen hos Majken 
 
Tilstede: Majken M, Ole V. H., Mette H., Anni L. og Lykke Ø. K. 
Fraværende: Mette K. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent: Mette H. 
 
2. Næste bestyrelsesmøde - 12. november 2014 19.15 i kld. Hos Majken. 
 
3. Dagsorden: Godkendes 
 
4. Godkendelse af bestyrelsesreferat af møde den 2. september 2014 – godkendes. 
 
5. Meddelelser 
- Vi har glemt at give en flaske vin til afgåede bestyrelsesmedlem John Garda, dette 
rådes der bod på.  
 
6. Referat af 15. Ordinær generalforsamling den 7. maj 2014 - godkendes og 
indsendes. 
 
7. Budget og økonomi 
- der kommer en kvartalsoversigt med 3 kvartaler snarest. Majken sender pass 
word til Boelskifte, så vi løbende kan holde os ajour med økonomien 
- DGK efterspørger betaling af regningerne automatisk. De faste regninger en gang 
om måneden sættes til fast betaling. De ekstra ting der bliver lavet betales fortsat 
efter godkendelse. 
 
8. Anlægsarbejder 
 a) opstilling af plankeværk/afskærmning ved Falkoner Allé 27-29 - vi mødes 
med Susanne Friis onsdag den 22. oktober kl. 16. 
 b) altanprojekt Folkvarsvej 31 - gårdlauget vil tillade projektet, og vi vil 
samtidig indskærpe, at alle arealer i gården er fælles og kan benyttes af alle. Hvis 
der sker skader på underlag eller beplantning, skal det retableres.    
 c) cykeloverdækning Nyelandsvej 18- Vi undersøger muligheden for at søge 
forskellige fonde til grønne tiltag. 

d) Nyt gulv over mobilsugtanke Nyelandsvej 2 B- Vi vælger den løsning, 
hvor tankenindkastet ændres på den sidste tank Nyelandsvej 2 B Ole indhenter et 
tilbud mere på gulvet over tanken. 

e) skærmplader til adgangsdøre (plexiglas eller rustfrit stål) – der kommer 
et tilbud. 

f) portautomatik Folkvarsvej 3 – tilbud på vej 
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g) aflåselige døre i stort cykelskur Folkvarsvej 19 – er på ”to do listen”, når 
der er råd. 
 
9. Vedligeholdelse (grøn) 

a) beskæring af de store træer i gården (kastanje (jf SITAS rapport) - Ole har 
kontaktet stadsgartneren mhp, hvad der skal til. Hvis det skal beskæres, 
skal det gøres januar/februar. 

b) retablering af rosenbed Folkvarsvej 15-17 efter stillads – vi skriver til 
formanden for foreningen om udbedring af skaden. Nogle beboere i 
foreningen har et ønske om at etablere et bed ved nr. 15, Anni forhører 
sig i foreningen, idet det vil kræve, at foreningen vedligeholder bedet og 
er med til at finansiere indkøb. 

c) retablering af bed med vinterglans, Nyelandsvej 10, efter beboers skade – 
bedet skal erstattes, og Ole formulerer et brev, som sendes til ejeren af 
lejligheden. 

d) retablering af græsplæne, Folkvarsvej 29- Mette sår lidt græs. 
e) beskæring af mindre træer i gården, Nyelandsvej 8-10 – vi beslutter at 

beskære det kraftigt.  
f) tiltag fra planteudvalget heunder pallekasse – pallekassen er malet igen 

og kommer frem til foråret. 
 

10. Vedligeholdelse (ikke grøn) 
 a) udskiftning af træværk/evt. Sløjfning delvist af pergola, Folkvarsvej 23-25-
i foråret udskiftes det der trænger.  
  b) retablering af gårdbelysning Folkvarsvej 27-29 – det er nævnt på 
foreningens generalforsamling og bliver ordnet. 
 c) fornyelse af legeområder – nogle forældre vil gerne udarbejde en plan 
for nye legeredskaber og nye områder til det. Forslaget skal op på næste 
generalforsamling.  
 
11.  Ny forretningsorden – sættes på en langsigtet plan. 
 
12.  Opdatering af medlemsliste for gårdlauget – Majken har oplysningerne. 
 
13.  Opdatering af hjemmeside- Mette K. ser på det. 
 
14.  Evt. -  
Mødet sluttede kl. 21.35 
 
Referent Lykke Ø. Koch onsdag den 15. oktober 2015.   


