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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10. - 12.årgang: 

 

Onsdag d. 30. marts 2011 kl. 20.00 
  

Deltagere: Birgitte Rix (BR) 

Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

  Sofie Boserup (SB) 

  Michelle Mai Wulff (MMW), referant 

  Mette Klejnstrup Kaa (MKK) 

                            

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Gennemgang af økonomien 

5. Kommende datoer 

6. Forberedelse af Generalforsamling 

7. Nyhedsbrev 

8. Vedligeholdelse af mobilsuganlægget 

9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen for det 10. møde - 12. årgang 2011 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat:  

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 09. – 12. årgang blev godkendt.   

 

3. Meddelelser:  

 

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra en beboer vedrørende kompost beholder i gården. 

Bestyrelsen vil gerne høre lidt nærmere vedrørende dette forslag før der tages stilling, derfor 

kontakter BR beboeren.  

 

Bestyrelsen har også modtaget henvendelse fra andelsforeningen Falkoner hjørnet.  

Foreningen har planer om en facade renovering og har derfor spurgt, om de må tage 

gårdlaugets mur ved busstoppestedet Nyelandsvej nr. 4 med i tilbuddet. 

Gårdlauget er imødekommende og afventer tilbuddet før der tages videre stilling til noget.  

 

Fra samme foreningen kom der meddelelse om, at porten fra Nyelandsvej til gården ikke kan 

lukkes ordentlig. OVH bestiller låsesmed til midt april, hvor alle gårdlaugets døre 

gennemgås. 
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MKK havde observeret at en af lamperne ved ”skraldeskuret” ved Nyelandsvej 4 var gået i 

stykker. OVH sætter nyt glas i og bestiller eventuelt elektriker.  

 

4. Gennemgang af økonomien:   

 

OVH har afholdt budget møde for 2011 med Qvortrup, økonomien blev kritisk gennemgået 

og man har fået nedsat underskuddet. Dog er status dog underskud på driftsbudgettet i 2011 

og 2012.  

 

5. Kommende datoer: 

 

Der bliver afholdt general forsamling onsdag den 25. maj kl 19:30, indbydelse bliver udsendt 

til alle foreninger i gårdlauget. 

Vi har også fastsat aktivitetsdag til søndag den 29. maj kl 10:00. 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13. april kl 20:00. 

 

6. Forberedelse af generalforsamling: 

 

Vi har fået fastsat datoen. OVH vil lave et udkast til formandens beretning til vores næste 

møde. 

 

7. Nyhedsbrev: 

 

Nyhedsbrev bliver gennemgået på vort næste møde onsdag den 13. april 2011. 

 

8. Vedligeholdelse af mobilsuganlægget: 

 

OVH kontakter administrator vedr. kontrakt for vedligeholdelse af mobilsuganlægget, da 

gårdlauget har modtaget en regning for vedligeholdelse af pumpe til anlægget. 

 

 

9. Eventuelt: 

 

BR undersøger om der er kontrakt med SSG A/S vedr. vedligeholdelse af gårdlaugets 

facader.  

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.39. Næste møde er hos Sofie Boserup den 13. april 

kl. 20.00.   

 
 


