Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1. 18. Årgang
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19.30
Hos Lykke
Tilstede: Ole V. H. Maria Ø. R, Mette H., Lykke Ø.K. refererer
Afbud fra Majken. M.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Mette H.
2. Næste bestyrelsesmøde 17.8.2016 hos Lykke
3. Bestyrelsen konstituerer sig fortsætter som sidste år, Majken M. formand og grønt
anlæg ansvarlig, Mette H. Næstformand of grøntanlæg ansvarlig, Lykke Ø.K. e - mailog medlemslisteansvarlig, Maria Ø.R. e-mailansvarlig, Simon G Webansvarlig.
4. Godkendelse af dagsorden: godkendt
5. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra møde den 9. marts 2016. godkendt
6. Meddelelser:
Henvendelse fra beboer på Folkvarsvej 5-7 med ønske om at få stynet de store
lindetræer i gårdanlægget.
Vi har svaret, at dette ikke kan imødekommes på nuværende tidspunkt. Træerne er
stynet i januar 2015 efter Frederiksberg Kommunes retningslinjer.
Tanken ved Nyelandsvej 18 er skiftet.
Der er indkøbt 2 nye fodboldmål, som er samlet og stillet op.
7. Budget og økonomi:
De to første måneder af 2016 har vi brugt 11.000 kr. til saltning etc.
8. Affaldshåndtering, bøder ved gentagne overtrædelser. Der er 2 konkrete sager,
hvor der er smidt køkkenaffald i henholdsvis pap, plast eller metalcontainerne.
Gaardlauget har dokumentation for, hvem der har smidt affaldet, og dette ser vi os
nødsaget til at opkræve en afgift for.
9. Anlægsarbejder
10. vedligeholdelse (grøn)
a. Fjernelse af den rådne elmestamme ved Folkvarsvej nr. 10, da den udgør
en sikkerhedsrisiko: den fjernes, og der kommer en ny ind. Der er indhentet 2 tilbud.
b. Bedene ved Nyelandsvej 18 retableres og regningen betales af foreningen
(aftalt i forbindelse med altanopsætning)
11. Vedligeholdelse (ikke grøn)
Der var aktivitetsdag den 24. maj, hvor der blev malet havemøbler, vasket
containere og ryddet op, sorteret og fejet i alle cykelskurer.
12. Evt.
Slagter Friis har indbetalt 1000 kr. en donation til plankeværket foran ventilatorerne.

Referat af Lykke Østerlin Koch 8.6.2016 mødet sluttede 21.30

