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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7. - 12.årgang: 

 

Torsdag d. 13. januar 2011 kl. 19.30 
  

Deltagere: Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Tineke Gyldendal Melberg (TGM), referent 

Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

Michelle Mai Larsen (MML), suppleant 

  Birgitte Rix (BR) 

Sofie Boserup (SB) 

 

                            

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Status på økonomien 

5. Projekter i gården 

6. Opdatering af skraldeinfo 

7. Nyhedsbrev 

8. Ny konstituering 

9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen for det 7. møde - 12. årgang 2010 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat:  

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 6. – 12. årgang blev godkendt.   

 

3. Meddelelser:  

Bestyrelsen sendte i december måned en skrivelse til alle administratorer og formænd i 

karreén, der omhandlende hvordan man fremover vil modtage referater fra gårdlauets 

bestyrelse. TGM har fået to henvenelser på gårdlauget mail fra foreninger, der gerne vil 

modtage referetet per mail. Hvis man fremover ville modtage det per post, skulle man rette 

hanvendelse til vores administrator Qvortrup. TGM har forhørt hos Qvortrup, hvor mange 

tilbagemeldinger de har fået, med de har ikke responderet endnu. 

 

Gårdlauget har opjusteret timeantallet for gårdlaugsmedarbejderen, da den nye 

flaskeindsamling i gården kræver mere arbejde, det vil derfor være et administrativt tillæg til 

kontrakten for gårdlaugsmedarbejderen. Det har tidligere været Folkvarsvej 11-13 der stod 

for flaskeindsamlingen, men nu er det et post der påhviler gårdlauget.  
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De nye pizzabakkecontainerne er ankommet og vi håber folk vil benytte dem. OVH har 

bestilt flere flaskecontainere, da den der er opstillet ved Folkvarvej 13, ikke er er nok til 

gårdens behov. OVH har udstedt to bøder a 500,- til beboere, der har hånteret affald forkert. 

 

4. Status på økonomien:  

Vi har til dato aldrig haft en så stor udgift til snerydning og glatførebekæmpelse. Alene i 

december har vi betalt ca. 23.000 kr. for snerydning og glatførebekæmpelse. Tilgengæld har 

gården altid været ryddet for sne og det har betydet, at vi ikke har haft nogle problemer med 

afhentning af skrald. 

 

5. Projekter i gården: 

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

så længe vi ikke kender den endelige regning for snerydningen. Vi har mange prissatte 

projekter som bare venter på, at blive sat i gang så snart vi kender til det ukendte poster i 

økonomien. 

 

6. Opdatering af skraldeinfo: 

Der planglægges at sende en affaldsfolder ud i starten af året som Frederiksberg Kommune 

kan trykke gratis for gårdlauget. Bestyrelsen vil gennemgå indholdet af denne folder på 

næste møde. 

 

7. Nyhedsbrev:  

Næste nyhedsbrev vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og 

den nye affaldsfolder. 

 

8. Ny konstituering:  

Da TGM fraflytter karreén per 1/2-2011 er en ny konstituering nødvendig og den blev som 

følger: 

Formand – BR 

Næst formand - SB 

Teknisk ansvarlig – OVH 

Web ansvarlig - MKK 

MML er nu fuldgyldig medlem af bestyrelsen. 

 

9. Eventuelt:  

SB udtrykte sin utilfredshed med, at containere fylder inde i cykelskuret ved Folkvarsvej 27. 

En ordning der er blev sat i værk efter ønsker fra beboere, der mente containerne fyldte for 

meget udenfor skuret og var grimme at se på. Der blev diskuteret for og imod og 

cykelpladser har også høj prioritet hos gårdlauget og men vi venter stadig på de endelig tal 

for vinterensudgifter, før der kan sættes projekter i gang. 

 

Mødet sluttede kl. 20.55 og næste møde er torsdag d. 17. februar kl. 20.00.  

 


