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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11. - 12.årgang: 

 

Onsdag d. 13. april 2011 kl. 20.00 
  

Deltagere: Birgitte Rix (BR) 

 Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

 Sofie Boserup (SB) 

 Michelle Mai Wulff (MMW), referant 

 Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

           

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Forberedelse af Generalforsamling 

5. Nyhedsbrev 

6. Aktivitetsdag 

7. Eventuelt 

                  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

 

3. Meddelelser 

D. 8/4 er der modtaget en mail fra Tinneke ang. en mailkorrespondance med Jakob Lund 

Madsen ang. et altanprojekt på Nyelandsvej 6. Der påbegyndes opsætning af altaner i uge 19 og 

seks uger frem. Gårdlauget skal have en tegning, og Ole skal have en kontakt til byggeleder i 

tilfælde af problemer i gården i forbindelse med etableringen af altanerne. Birgitte mailer svar 

indeholdende ovenstående til Jakob Lund Madsen. 

 

Der er modtaget en mail fra Inger Grethe Jakobsen fra Nyelandsvej 14-16 ang. behovet for nye 

borde i denne ende af gården. Det er ikke Gårdlaugets borde. På GF og på aktivitetsdagen vil 

det blive forsøgt at finde ud af hvem, der har indkøbt bordene. Birgitte mailer svar indeholdende 

ovenstående til Inger Grethe Jakobsen. 

 

Inger Grethe Jakobsen ønsker to nye fodboldmål i denne ende af gården. Dette imødekommes 

og alle holder øje med, hvor man kan få forboldmål af rette kvalitet og pris. 
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4. Forberedelse af Generalforsamling 

Referat fra GF og årsberetningen skal lægges på hjemmesiden efter GF.  

Michelle, Mette og Ole ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Birgitte ønsker genvalg for 1 år.  

Sofie træder ud af bestyrelsen.  

 

Hele bestyrelsen skal kobles på Folkvarsmailen, hvorefter henvendelser kan drøftes pr. mail. 

Ole skal inddrages pr. telefon.  

 

Qvortrup sender indkaldelse til GF ud til ejere, administratorer og bestyrelsen. 

Birgitte hænger indkaldelse til GF op i opgangene. 

Birgitte kontakter kiropraktor ang. brug af lokale til GF. 

Ole står for indkøb af forplejning til GF. 

 

5. Nyhedsbrev  

Udkast til nyhedsbrev vedtaget med enkelte ændringer. Der skal tilføjes, at kassable cykler 

fjernes.  

Birgitte og Sofie omdeler nyhedsbrevet. 

 

6. Aktivitetsdag 

Aktiviteter: 

 - Rydde op i cykelskure 

 - Oliere borde 

 - Oprydning i legetøj 

 - Containerlåg rengøres 

 - Male sorte skure og døre 

Ole sørger for indkøb af materialer til aktivitetsdag. 

 

Ole sørger for øl og vand. 

Sofie bager 3 rugbrød. 

Michelle sørger for the, kaffe og kage. 

Mette sørger for makrel, agurk, smør, æg og engangsservice. 

 

7. Eventuelt 

Angående regning på mobilsug. Denne kan ikke køres over forsikringen, da dykpumper er 

Gårdlaugets ansvar. Regnignen er på 1600 kr. Dette er billigere end at lade jurister gennemgå 

alle relevante papirer. Dette betyder, at Gårdlauget fremover står for regninger af denne slags. 

Det sker typisk ved meget store vandmængder, at dykpumperne skal ordnes. 

 

 


