
 

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 
 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5, 16. Årgang 
Onsdag den 12. november 2014 kl. 19.15 
Hos Mette K. 
 
Tilstede: Majken M., Mette H., Mette K., Ole V.H. og Lykke Ø.K. refererer 
Fraværende: Anni L.  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent: Majken 
2. Næste bestyrelsesmøde hos Mette K. 3. december 2014 kl. 19.15 hvor vi spiser 
sammen.  
3. Godkendelse af dagsorden Godkendes  
4. Godkendelse af bestyrelsesreferat af møde den 15. oktober 2014. Godkendes. 
5. Meddelelser: 
a. Der er renset kloaker i gården. 
b. Gårdbelysningen ved Folkvarsvej 27-29 ved gavlen og over containerne skal 
retableres efter altanprojekt. 
c. Det yderste sug ud mod Nyelandsvej 2 er i stykker. Det vil være blokeret indtil 
januar 2015, idet selve tanken skal skiftes.  
6. Nyhedsbrev Majken laver et udkast. 
7. Budget og økonomi Vi beder Boelskifte om et udskrift til næste bestyrelsesmøde. 
8. Anlægsarbejder DGK har givet et tilbud på retablering af bede efter ombygning 
Folkvarsvej 15-17, dette overvejes. 
a. Susanne Friis har sendt en tegning et skitseforslag fra en arkitekt, på et skur 
udfor slagterens bagdør. Det skal undersøges, om kommunen skal give tilladelse, 
ligesom andelsforeningen skal spørges. Det er et ønske fra slagteren og er ikke 
besluttet. Generalforsamlingen skal i givet fald tage stilling. 
b. Ole har modtaget tilbud på plankeværk udfor Klippestuen. Økonomien og 
fordeling af udgiften skal aftales. Vi undersøger hos Boelskifte advokat ejerforhold 
etc.  
c. De erhvervsdrivende skal have et brev om håndtering af affald fremad. Der 
bliver lagt gulv over skraldesuget, og containerne skal derind, det bliver ca. medio 
januar 2015. Indtil da bruger de erhvervsdrivende gårdlaugets containere. 
9. Vedligeholdelse (grøn) 
10. Vedligeholdelse (ikke grøn) 
a. Reparationen af brud på kablet ved Nyelandsvej 18-20 beløber sig til kr. 31.000, 
dette er incl. retablering af bede etc.  
11.  Opdatering af medlemsliste for gårdlauget Udskydes til næste møde. 
12.  Opdatering af hjemmeside Vi har fået et forslag til ny hjemmeside fra 
Boelskifte. Der er mange fordele, og Mette K ser det igennem igen, før vi vælger 
denne løsning.  
14.  Evt.  
Mødet sluttede kl. 21.30     Lykke Østerlin Koch 
 


