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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1. - 14.årgang: 

 

Torsdag d. 25. august 2011 kl. 19:30 
  

Deltagere: Birgitte Rix (BR) 

 Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

 Jannie Hansen (JH) 

 Michelle Mai Wulff, referent 

  

           

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Forslag til nye tiltag i gården 

5. Erhvervsdrivende i gården 

6. Ansøgning om betaling for ekstraarbejde grundet skybrud 

7. Eventuelt 

                   

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt, dog er der tilføjet punkt 6 på dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

 

3. Meddelser 

Nedbrud af mobilsug Nyelandsvej 18-20. 

Den indvendige tank er er klappet sammen og skal dermed udskiftes. Kommunen sørger for 

udskiftning om ca. 8 uger, da der er lang leveringstid på reservedele. 

 

Tilbud fra Andelsforening Falkonerhjørnet vedr. Renovering af mur ved Nyelandsvej 2-4, 

ved busstoppestedet. 

I forbindelsen med denne andelsforening skal have foretaget andet arbejde i deres forening 

har de foreslået, vi kunne få renoveret muren ved busstoppestedet samtidig. 

Vi kigger på alle tilbud på vort næste møde, når vi har indhentet tilbud på belægning etc. 

(jævnfør punkt 4) for herefter at tage stilling til, hvad vi har at gøre godt med i 2011. 
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Stativ med roser ved pergolaen er råddent. 

Gårdlauget vil i forbindelse med næste møde drøfte hvad der skal ske med dette område. 

 

Modtaget henvendelse fra stue lejlighed vedr. Ønske om at få bygget lille trappe til 

gårdmiljø for egen regning 

Andelshaveren er blevet bedt om at fremsende en målfast regning til gårdlauget. 

 

Håndværkerafgifter 

JH har været i kontakt med Qvortrup angående fradrag i forbindelse med håndværker 

udgifter, disse regler gælder ikke for foreninger kun private. 

 

 

4. Forslag til nye tiltag i gården 

Gård gennemgået og vi så på muligheder for nye cykelstativer ved Falkoner Hjørnet. 

Ole indhenter tilbud på stativer samt fast belægning til Falkoner Hjørnet. 

Gyngen blev efterset og det blev besluttet den skulle skiftes ud. 

 

Vi drøftede også afslutning af Nyelandsvej 20, beskæring af pergolaen og belægning 

Nyelandsvej 12 + Folkvarsvej 17-19.   

 

5. Erhvervsdrivende i gården  

Under gennemgang af gården diskuterede vi nærarealer og bortskaffelse af affald. 

Vi kunne konstatere at Slagter Friis benytter gårdlaugets areal til opbevaring samt at skrald flød 

som også diskuteret på sidste møde. OVH har allerede sendt brev til Søren Friis.  

 

6. Ansøgning om betaling for ekstraarbejde grundet skybrud 

Det blev enstemmigt vedtaget at udbetale for 15 timers ekstraarbejde i forbindelse med ekstra 

håndtering af storskrald grundet skybrud lørdag den 2. Juli 2011 i København. 

 

7. Eventuelt 

Ingen punkter 

 

Næste møde er torsdag den 6. Oktober kl. 19:00. 

Vi mødes i gården ved bagtrappen til Nyelandsvej 2B som sidste gang.  

 

 


