
 

Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug: 
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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 02. - 15. årgang: 
 

Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19:00  

i mødelokalet Nyelandsvej 2 

 
 
Deltagere:  

Birgitte Rix (BR), referent 

Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Jannie Hansen (JH) 

John Gardar (JG) 

Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

Supp. Mette Hesthaven (MH) 

Supp. Christa Nielsen (CH) 

 

Fraværende: 

Majken Møller (MM) 

 

1: Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden for møde 2. - 15. årgang godkendt.   

 

2: Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet: 

Referatet nr 1. -15. årgang godkendes. Bortset fra punkt 5’s indhold slettes og den nye formulering 

lyser således:  

Vi havde i forlængelse af generalforsamlingen, en drøftelse omkring den ekstraordinære 

generalforsamling vedr. ejerskabet af porten ved Folkvarsvej 3. Vi vil igangsætte en behandling 

hvorpå vi vil inddrage en byggesagkyndig, vores administrator, vores jurister samt kommunen. 

Dette vil vi gøre inden den ekstraordinære generalforsamling. Vi vil før den ekstraordinære 

generalforsamling udsende et gennemarbejdet forslag til vedtægtsændringen, som vil være 

godkendt af bestyrelsen.  

 

3: Meddelelser - orientering af bestyrelsen: 

Stillads er blevet rejst udfra Nyelandsvej 4. Det er blevet sat op den 13. juni og ca. 17 dage frem. 

Gårdlauget har godkendt dette og præciseret hvilke forbehold, der skal tages hensyn til.  

 

En anden beboer har rettet henvendelse om at få lov til at afholde et arrangement d. 23. aug. 2012 i 

dele af gården foran Nyelandsvej 8. Bestyrelsen godkender dette. Vi præciserer igen ordensreglerne 

punkt 4.  

 

Vi er meget opmærksomme på gårdens erhvervsdrivendes håndtering af skrald. Vi vil alle endnu 

engang rette vores opmærksomhed på problemet og tage personligt fat i de involverede.  

 

OVH samt to elektrikere har gået gårdanlægget efter for fejlfindinger da ca 6 lyskilder har haft 

problemer. Fejlen mener at ligge omkring det sorte skur ved Nyelandsvej 18. OVH vil følge op på 

problemstillingen og forsøge at få det på plads indenfor den kommende uge.  
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4: Prioteringslisten vedr. tiltag 

• OVH vil indkøbe en ny dækgynge til gyngestativet og få det monteret hurtigst muligt desuden har 

vi godkendt en sandkasse og den vil OVH få bestilt og sat op hurtigst muligt.  
• Vi arbejder nu intenst på grafittiproblematikken og vi vil indhente tilbud for at få ordnet diverse 

fællesvægge og så efterfølgende få en kontrakt med et firma som vil stå for fjernelsen løbende. Vi 

vil tage det op efter sommerferien og godkende et tilbud.    
 

5. Årets aktivitetsdag:  

Der var fremmødt en del beboere og det var en hyggelig dag, hvor der blev ordnet en masse ting og 

sorteret cykler. Vi glæder os allerede til næste år.  

 

6. Fastlæggelse af bestyrelsens diæter 

Det blev besluttet at alle bestyrelsens medlemmer fortsætter med at få samme beløb som hidtil.  

 

7. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 19. september.  

 

Vi er klar over at tidsfristen er overskrevet (skal ellers afholdes 4 uger efter generalforsamlingen og 

indkaldelsen skal være ude 3 uger efter). 

 

Evt:  

Ingen kommentar til punktet.  

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.15. Næste møde er 22. august 2012.  

 

 

     

  

 
 


