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Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 - 15. årgang: 

 

Tirsdag den 5. juni 2012 kl. 19:00 
 

 

 

Deltagere: Birgitte Rix (BR) 

 Mette Klejnstrup Kaa (MKK), referent 

Ole Vaarsø Hansen (OVH) 

Majken Møller (MM) 

 Jannie Hansen (JH) 

John Garder (JG) 

Mette Hesthaven (MH), suppleant  

 

Fraværende: Christa Nielsen (CN), suppleant 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Konstituering af bestyrelsen 

5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

6. Aktivitetsdag 

7. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

 

Referat af møde nr. 7 - 14. årgang godkendt. 

 

3. Meddelelser 

 

 Gårdlauget har givet godkendelse til etablering af trappe ved terrasse, Folkvarsvej 3A, 

st. 

 Gårdlauget har modtaget ønsker i forbindelse med renovering af området omkring 

pergolaen. Foslaget omhandler reducering af pergolaen, så det ikke overdækker 

indgangen ved porten. Dertil ønskes der at grus pålægges arealet under pergolaen. 
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Beplantning ved stolper i form af diverse krydderurter. Og en hængekøje mellem 

stolperne. Forslaget tages op på næste møde, hvor vi gennemgår vores 

prioriteringliste med ønsker til tiltag i gården. 

 Der er observeret en rotte mellem Nyelandsvej 2B og 4. JH sørger for at få opstillet en 

fælde. 

 

4. Konstituering af bestyrelse 

 

Formand: Birgitte Rix 

Næstformand: Mette Klejnstrup Kaa 

Teknisk ansvarlig: Ole Vaarsø Hansen 

Medlemmer: Maiken Møller 

                      Jannie Hansen 

                      John Garder  

Suppleanter: Mette Hesthaven 

                      Christa Nielsen 

 

5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

 

Vi havde, i forlængelse af generalforsamlingen, en drøftelse omkring ekstraordinær 

generalforsamling i forbindelse med ejerskabet af porten ved Folkvarsvej 3A. Vi har siden 

behandlet det i bestyrelsen, med en teknisk sagkyndig, administrator, en jurist og 

kommunen. Inden den ekstraordinære generalforsamling vil vi udsende et gennemarbejdet 

forslag til vedtægtsændringen, som er godkendt af byggesagkyndig og advokat. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 19. september. 

 

Vi er klar over at tidsfristen er overskredet (skal ellers afholdes 4 uger efter 

generalforsamlingen og indkaldelsen skal være ude 3 uger efter).  

 

6. Aktivitetsdag 

 

I forbindelse med vores årlige aktivitetsdag har vi fordelt opgaverne mellem os og 

udarbejdet en plan for de projekter vi ønsker udført. Der vil som tidligere nævnt være pizza, 

kage kaffe, øl og vand til dem der deltager. Vi ser frem til en dag hvor vi sammen kan 

forbedre vores gårdmiljø – god arbejdslyst!  

 

7. Eventuelt 

 

Ingen emner under dette punkt. 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. juni kl. 19.00. 

 


