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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 04. - 12.årgang: 

 

Torsdag d. 14. oktober 2010 kl. 19.30 
  

Deltagere: Tineke Gyldendal Melberg (TGM) 

Birgitte Rix (BR), referent 

Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Sofie Boserup (SB) 

 

Afbud:   Michelle Mai Larsen (MML), suppleant 

Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

 

                            

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Affald i gården – sanktioner ved forkert håndtering af skrald – samt opdatering af vor 

info 

5. Cykelstativer ved Nyelandsvej 2B 

6. Beskæring af kastanie ved Yrsavej 

7. Gårdlaugsmedarbejder 

8. Nyelandsvej 20 – retablering efter arbejde på ejendommen 

9. Udsendelse af referater efter 1/1-2011 

10. Kvartalsregnskab - status  

11. Eventuelt  

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen for det 04. møde - 12. årgang 2010 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat:  
Referatet af bestyrelsesmøde nr. 03. – 12. årgang blev godkendt.   

 

3. Meddelelser:  

Der er rettet henvendelse fra Conny Gellert fra Advokatkontoret Bjarne Johnsen vedr. en 

opkrævning for udleverede nøgler til Folkvarsvej 15-17. Da formanden i Folkvarsvej 15-17 

ikke ved hvem, der har fået udleveret nøglerne vil OVH høre gårdlaugsmedarbejder Bjarne 

Jørgensen om han ved hvem, der har fået udleveret nøglerne.  

 



 

Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug: 
Tineke Gyldendal Melberg 33225764/22135764, Ole Vaarsø Hansen 38192785, Birgitte Rix 30640812, 

Sofie Boserup 24420172, Mette Klejnstrup Kaa 26553255 og Michelle Mai Larsen 21420878 
Email: gaardlauget@folkvars.dk 

Gårdlaugsmedarbejder: Bjarne Jørgensen 38872065 

Se også gårdlaugets hjemmeside: www.folkvars.dk 

4. Affald i gården – sanktioner ved forkert håndtering af skrald – samt opdatering af 

vor info:  

Det er vigtigt, at der sker en rigtig håndtering af skrald i gården, og derfor vil vi revidere 

vores skraldeinfo. Det nye materiale vil blive sendt ud sammen med nyhedsbrevet inden 

årsskiftet.   

   

5. Cykelstativer ved Nyelandsvej 2B: 

OVH har haft Veksø ude for at se på cykelstativer ved Nyelandsvej  2B-4 og har fået et 

tilbud på 20 plader (4 moduler x 5 pladser) til ca. 28.000 kr incl. Moms. Vi vil nu vurdere 

om det er et tiltag, der kan iværksættes indenfor indeværende regnsskabsår.  

 

6. Beskæring af kastanie ved Yrsavej: 

Den store kastaine ved Folkvarsvej/Yrsavej viser ingen tegn på svækkelse men det havde en 

del råd og svamp samt har et større indgangsår. Vi har kontaktet Den Grønne Kompagni som 

vil tage kontakt til et firma, der vil foretage en rådmåling af træet. For hvis træet er 

betragteligt mere angrebet end umiddelbart vil kommunen genoverveje en 

fældningstilladelse. OVH venter nu på svaret af rådmålingen samt et tilbud om beskæring fra 

Det Grønne Kompagni.  

 

7. Gårdlaugsmedarbejder: 

OVH varetager vikariatet for gårdlaugsmedarbejder Bjarne Jørgensen. 

 

8. Nyelandsvej 20 – retablering efter arbejde på ejendommen: 

Der mangler genplantning af de ting, som er fjernet(hæk, bed, planter) og så mangler 

planering og afretning af stisystemet. Ejendomsinspektøren har rettet henvendelse til 

entreprenøren som så har rettet henvendelse til Det Grønne Kompagni og venter nu på et 

tilbud vedr. ovenstående. 

 

9. Udsendelse af referater efter 1/1-2011: 

SB vil udarbejde en skrivelse til administratorerne og ejerne vedr. udsendelse af referater 

efter 1/1-2011.  

 

10. Kvartalsregnskab – status:  

Kvartalsregnskabet blev gennemgået og budgettet er i plus og bliver overholdt.  

 

11. Eventuelt:  

Der var ingen input under dette punkt udover at julefrokosten vil blive afholdt den 9.dec.  

 

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.45 og næste møde er torsdag den 18. nov. Kl. 19.30 

på Nyelandsvej 16, 5.tv.  

 
 


