
Folkvarsvej -Karr6ens
Gårdlaug

Deltagere:

Referat af besty.eisesmøde nr. 6 - 1 1.årgang:

Torsdag d. 12. november 2009 kl. 19.30

Tineke Gyldendal Melberg (TGM)
Birgitte Rix @R), referent
Ole Vaarsø Hansen (O\TI)

Dagsorden:
1. Godkendelse afdagsorden
2. Godkendelse afreferat
3. Meddelelser
4. Status på containerstandpladsproj ektet
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen for det 6. møde - 11. årgang 2009 blev godkendt.

2. Godkendelse af referat:
Rsferatet afdet 5. møde - 11. årgang 2009 afholdt den 29. oktober 2009 blev eodkendt.

3. Meddelelser:
Jf. referatet fra bestyrelsesmøde nr. 5 - l l.argang er der ikke længere motorcykelkøretøjer
parkeret i garden.

vedr. femelse af graffiti har TGM rettet henvendelse til forskellige graffitifirmaer og
malerforretninger og fiet aabefalet at prøve cellulosefortl,nder. Derfor vil TGM i førite
o_mgang forsøge at Serne graffitien med cellulosefortl,nder. Vi vil også overveje at benytte
aktivitetsdagen, som vil blive aftroldt her i foråret, til at få malet de forskellige mur*"j".,
hvorpå der er malet gaffiti.

OVH har rettet henvendelse til både Frederiksberg Kommune og Veksø Taulov
(leverandøren af cykelstativer) for at indhente forskellige tilbud på cykelstativeme men
afuenter stadig svar. Derfor vi] vi ikke beslutte noget ang. cykelslativeme ved Nyeiandsvej
16-18 på dette møde. ovH vil også tale med Det Grønne Kompagni om prisen på belægning
ved cykelstativerne.
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Ydermere meddeler ovH, at vi har nogle cykelstativer, som vi kan benytte ved Folkvarsvej
27. Vi vil tilstræbe at få cykelstativet ind under pergolaen. OVH vil bede Det Grønne
Kompagni udføre opgaven mht. nedgraving og opstilling.

5. Eventueltl
Der var il&e nogle input til eventuelt.

Mødet siuttede kl. 21.00 Næste møde er torsdag d. 3. december 2009 kt. 18.00.
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