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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5. - 12.årgang: 

 

Torsdag d. 18. november 2010 kl. 19.30 
  

Deltagere: Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Sofie Boserup (SB) 

Tineke Gyldendal Melberg (TGM), referent 

 

Afbud:   Michelle Mai Larsen (MML), suppleant 

Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

Birgitte Rix (BR) 

 

                            

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Opdatering af skraldeinfo 

5. Beskæring af kastanie ved Yrsavej 

6. Cykelstativer ved Nyelandsvej 2B 

7. Nyelandsvej 20 – reetablering efter arbejde på ejendommen 

8. Udsendelse af referater efter 1/1-2011 - skrivelse 

9. Kvartalsregnskab - status  

10. Eventuelt  

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen for det 5. møde - 12. årgang 2010 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat:  

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 4. – 12. årgang blev godkendt.   

 

3. Meddelelser:  

I sagen om opkrævningen for de udleverede nøgler til Folkvarsvej 15-17, hvor formanden i 

Folkvarsvej 15-17 ikke ved hvem, der har fået udleveret nøglerne prøver OVH stadig at 

grave sig til bunds i sagen. Formanden i Folkvarsvej 15-17 skal spørge alle beboerne, om 

hvem der har fået udleveret nøglerne. TGM prøver at grave i gårdlaugets mail, for at se, om 

nogle har spurgt om nøgler omkring maj måned, da nøglen er udleveret d. 28. maj 2010. 
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4. Opdatering af skraldeinfo:  

OVH har haft møde med affaldskonsulenten fra Frederiksberg kommune, der kunne fortælle 

at ordningen med afhentning af flasker fra Folkvarsvej 11-13, denne ejendom har også stået 

for administrationen af dette, vil ophøre. Der blev således diskuteret flere flaskeløsninger, 

hvor den ene vil være en flaskecontainer der permanent vil stå på gaden ved Folkvarsvej 9-

11. En anden løsning flaskecontainere inde i gården evt. ved Folkvarsvej 9-11 og 27. OVH 

vil høre hvad kommunen vil give tilladelse til og vil få priser på, hvad det koster med 

flaskecontainere inde i gården. 

Pizzabakker er et stadig stigende problem i papcontainere, da de ikke hører hjemme her. Det 

blev besluttet at opsætte pizzabakkecontainere ved siden af papcontainerne 3 steder i gården. 

Det vil koste 8000,- kr. incl. moms og OVH får projektet sat i værk. 

Opdateringen af den nye skraldeinfo vil ske på næste møde. 

 

5. Beskæring af kastanie ved Yrsavej: 

I følgetonen om en store kastaine ved Folkvarsvej/Yrsavej har firmaet Treecare taget 

microskopi af træet og er klar med en rapport og dom d. 9. december, herefter vil bestyrelsen 

tage stilling til, hvad der skal ske med kastanjetræet. OVH har forhørt sig hos Det Grønne 

Kompagni om, hvad det koster at beskære træet hvis det bliver stående og det vil koste 

9000,- excl. moms, men vi kan spare 2,500,- kr. hvis de kan gøre det på en dag. OVH får 

også en pris på, hvad det koster at fælde hele træet. 

 

6. Cykelstativer ved Nyelandsvej 2B: 

Punktet udsættes til næste møde, da vi ikke kan træffe nogle bestutninger, før vi ved hvad 

der skal ske med kastanien. 

 

7. Nyelandsvej 20 – reetablering efter arbejde på ejendommen: 

Det Grønne Kompagni er klar til lave genplantning af hæk og bed, så OVH har bedt 

entreprenøren om at rette henvendelse til Det Grønne Kompagni. 

 

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

SB havde lavet en skrivelse til administratorerne og ejerne vedr. udsendelse af referater efter 

1/1-2011 som blev gennemgået og tilrettet. TGM sørger for, at Qvortrup sender den ud 

sammen med referatet. 

 

9. Kvartalsregnskab – status: 

Vi vil gennemgå regnskab og budgettet på næste møde.  

 

10. Eventuelt:  

Der var ingen input under dette punkt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 21.20 og næste møde er torsdag d. 9. december kl. 19.30 på Nyelandsvej 

16, 5.tv.  

 


