
Folkvarsvej -Karråens
Gårdlaug

Deltagere:

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 - 1 1. årgang:

Torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.30

Tineke Gyldendal Melberg (TGM)
Birgitte Rix (BR), referent
OIe Vaarsø Hansen (OVH)

Dagsorden:
i. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser

. 4. Cykelparkering - Nyelandsvej 16-18
5. Økonomi - budget 2010
6. Generalforsamling 2010
7. Revision af kontrakt med anlægsgartner
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dassorden:
Dagsordenen for det 8. møde - I f. irgang 2009 blev godkendt.

2. Godkendelse af referat:
Referatet af det 7. møde - 11. argang 2009 afholdt den 3. december 2009 blev sodkendt.

3. Meddelelser:
En beboer har efterspurgt nøgler til porten ved Nyelandsvej 12, OVH og Bjarne
(gårdlaugsmedarbejderen) har nøgler til denne.

TGM mener, det er tid til, at den store kastanie ved yrsavej skal beskæres. oVH vil indhente
et tilbud fra Det Grønne Kompagni.

15 cykelstativer der opsættes ved nr. 18
i0 cykelstativer der opsættes ved nr. 16
Pris inkl. moms 28.000,- kr. - dette inkluderer opsætning med støbning.

Bestyrefsen for Fol ,kvarsvej-Karr6ens Gårdlaug:
Tineke Gyldendal Melberg 33225j 64 / 221,35.t 64 , Ole Vaarsø Hansen

38L92785, Birgi t re Rix 30640812
Email- :  gaardLaugetGfofkvars. dk

Gårdl  augsmedarbe j  der:  Bjarne Jørgensen 3gg72065
Se også gårdlaugets hjemneside: www.folkvars.dk

4. Cvkelparkerine - Nvelandsvei l6-18:
OVH har indhentet tilbud fra Veksø Taulov som lyder:



Med overdækning af cykelstativet ved kun nr. 18 vil det hele beløbe sig til 89.000,- k. inkl.
moms, dog vil der kun være plads til 12 cykelstativer, hvis vi vælger en overdæking der
sidder i forbindelse med cykelstativeme.
oVH r,urderer, at vi ikke behøver brolægning under cykelstativeme, men kan sagtens nøJes
med hardt komprimeret grus, som der er under de andre cykelstativer i gården. OVH vil
indhente tilbud fra Det Grønne Kompagni om grusbelægning ved cykelstativeme, samt på
grusbelægning, hvor der trænger andre steder i gården.

Bestyrelsen besluttede, at effektiuere tilbuddet om cykelstativer ved nr. 16 og 1 8 til 2g.000,-
k. så snart frosten tillader det. Overdækningen må komme med tiden, da vi ikke har
økonomien til det nu. En overdækning ved nr. 18 vil koste 35.000,- kr inkl. moms.

5. Økonomi - budeet 2010:
vil,ruderer stadig, at gå ud af 2009 med positive tal, men den harde vinter koster dyrt mht.
snerydning og saltning. Budgettet blev justeret i forhold til hvad bestyrelsen forventer og
dette vil OVH og TGM forlægge for Qvortrup. TGM anangerer et møde.

6. Generalforsamlins 2010:
Vi skal afholde generalforsamling inden udgangen af april måned, så vi satser på at afholde
den i uge 15 eller 16. TGM kontakter Qvortrup og hører, hvomår det passer dan og booker
samtidig lokale.

7, Revision af kontrakt med anlæsssartner:
Det er nu nogle år siden, at vores nuværende konhakt med Det Grønre Kompagni blev
revideret og den trænger til et eftersyn. OVH ser på kontrakten og vi gennemgar den på
næste møde.

8. Eventuelt:
Der var ikke nogle input til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.40 Næste møde er torsdag d. 25. februar 2010 kl. 19.30.
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