
Folkvqrsvej - Korr6ens Gård lo u g

d. 18. moj 2009.

Referol of konstiiuerende bestyrelsesmøde, nr. I - I l. årgong:

Torsdog d.7. moj 2009 k|.20,(X) hos
Iineke Gyldendol Melberg, Folkvorsvej 31, t.tv.

Dellogere: Blrgitte Rix ( BR ), Folkvorsvej 3l
Ole Voorsø Hqnsen ( OVH ), Folkvorsvei l3
Ilneke Gyldendol Melberg ( IGfå ). Folhrorsvej 3l

Doosorden
1. Godkendelse of dogsorden
2. Godkendelse of referot
3. Konstiluering
4. Meddelelser
5. Anlcegsorbejder
6. Nyhedsbrev og oktiviteisdog
7. Eveniuelt

Ad punkf l.
Dogsordenen for del førsle møde i den I l. årgong, som ovenfor onført, blev godkendt.
Ad ounH 2.
Referoler of møde nr. 7 d. 5/3 og nr. B d.26/32æ9,10 årgong, godkendies uden
indvendinger.
Ad ounkl 3.
Den nye bestyrelse hovde en drøftelse of intern og ekstem kommunikoiion. Dei
besluttedes:

. At gennemføre ei efiersyn/oprydning på hjemmesiden - herunder of undersøge
om vores hjemmesidehjcelper fro Nyelondsvej l8 stodigvcek står iil vores disposiiion
- ot oprelle en e-moil odresse til gårdlouget, Herefler diskuleredes posifordelinger i
bestyrelsen og OVH foreslog følgende fordeling:

o Jlneke Gyldendol Melberg: formond
o Birgitte Rix: næstformond
r Ole Voorsø Honsen: ieknisk onsvorlig
o Referotfunkiion på skift
. Suppleonten Tildde Sønder, Folkvorsvej 27, indkoldes hver gong.

Ovenstående postfordeling blev vedloget.

Bestyrelsen for Folkvorsvei-Kon6ens Gårdlouo:
Birgiiie Rix,

Ole Voorsø Honsen 38 19 27 85.
Tineke Gyldendol Melberg 33 22 57 64122 13 57 64

Gårdlougsmedorlcejder: Bjorne Jørgensen 38 87 20 65
Gårdlougels hjemmeside: www.folkvors.dk

E-mqil under oprellelse.



Ad punki 4.
r Gårdlouoeis orkiv: OVH ofhenter orkivolier m. m. for gårdlouget hos den ofgående

formond Jonne Herlz.
. Skode mobilsuqtonk: p.g.o. olmindelig slidtoge er mobilsug nr. 1, ved Nylondsvej 28.

gået itu og sot ud of driff. Rullecontoinere er opsiillei i stedet. Reservedele til lonken
skol hjemtoges fro Sverige og reporotionshorisonlen er op lil 2 måneder. Øvrige
ionke kon fortsot bruges.

o Grces ved Yrsovei: vor gortner hor sået grces ved Yrsovej i det nye onlceg. Vi venter
- med det gode vejr- blot på, ot det skol begynde ot spire.

Ad punkt 5.
. Gårdlouget hor 2 tilbud fro vor onlcegsgoriner vedr. bed ved focoden Nyelondsvej

I &20. Vi besluliede den "store" løsning, hvorved bedel ryddes hell. der sker
jordfornyelse, der plontes forskellige plonter og blomsler og udlcegges flis. Vi
onmoder vor gortner om of genonvende efeu plonter rundt om koslonien til de
bore pletter d6r. Gommelt tønestotiv fiernes. OVH forestår.

o I forlcengelse of generolforsomlingens opfordring vil vi tilskive de 2 foreninger
Nyelondsvej I 4-l 6 og nr. l8 om el møde om fremlidig plocering of cykelsloliver og
rullecontoinere. TGM foreslår.

Ad punH 6.
Bestyrelsen fostlogde forårets okiiviletsdog: søndog d. I 4/6 kl. 10,00.
Vi skol kontrollere gomle cykler i cykelskurene, trcebeskytte bord/bcenkscet og mole
olonkevcerker.
Vi onmoder vor gårdlougsmedorbejder Bjome Jørgensen om ol slå for det kulinoriske.
Vi forbereder også el nyhedsbrev, herunder med info om oktMtetsdogen.

Ad ounH 7:
Intei under deite punkt.

Nceste møde fostsoties iil onsdog d. 2015 kl. 19,30 hos TGM.

Mødet sluttede co. kl. 22.1 2.1 2 uden håndgemæng.

Referent: Ole Voo6ø Honsen.

Bestyrelsen for Folkvorsvej-Kon6ens Gårdloug:
Birgitie Rix,

Ole VoorsØ Honsen 38 l9 27 85,
Tineke Gyldendol Melberg 3322 57 64/2213 57 64

Gårdlougsmedorbejder: Biorne Jørgensen 38 87 20 65
Gårdlougels hlemmeside: www.folkvors.dk

E-moil: under oprellelse.


