
F olkvarsvej -KarrrSens Gårdlaug
Frederiksberg, d. L0l4 2022

Referat af ordinært bestyrelsesmøde nr. 5 - 23 årgang
Onsdag d. 30/3 2022 kl. 19.30

hos Lykke Østerlin Koch, Folkvarsvej 3,A', 1.w.

Tilstede: Jens Christian Drachmann, Nyelandsvej 6
Ole Vaarsø Hansen, Spydbakken B, Veksø
Mette Hesthaven, Folkvarsvej 27
Lykke Østerlin Koch, Folkvarsvej 3A

Afbud: Rika Hammen, Falkon6r AlI,6 27

DAGSORDEN:

L) Valg af dirigent
Mette blev valgt som dirigent

2) Godkendelse af sidste mødes referat
Referat af ordinært bestyrelsesmøde, nr.4, 23. årgang, d. 2312 2022 blev godkendt og under-
skrevet af de 4 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3) Godkendelse af dagsorden
Den foreliggende dagsorden blev godkendt

4) Meddelelser
- rotteangreb: der var konstateret rotter ved Nyelandsvej 28, synligt på jordoverfladen og i

gruben ved mobilsugtanken. Kommunens rottefænger havde været ude at opstille giftkasser
og havde påpeget "rottearbejde" et andet sted i gården som gårdlaugsmedarbejderen ville
kigge på.

- clrkelparkering: store cykler ( f.eks. ladcykler og Christianiacykler ) henvises til parkering i
sort skur, Nyelandsvej L2. Cykler som ikke er i brug opfordres til at blive tjernet fra skurene!

- mobilsug: rørbrud 2 steder var blevet TV-fotograferet og efterfølgende frilagt, repareret og
tildækket.

Bestyrelsen havde i øvrigt en bred snak om cykelparkering og * overdækning i gården.

5) Kommunikationsstrategi: afsluttede evaluering
Det af Jens færdigredigerede brev om medlemmernes mail-adresser m.v. udsendes nu af admi-
nistrator til ejendommene idet B medlemmer manglede at svare (efter vores første henvendelse).

6) Renovation: regler. info og ny praksis
Vi havde en generel snak om vore eksisterende affaldsregler. Disse trænger til opdatering. OVH
påtog sig at lave et udkast til en opdatering og forespørge hos advokaten, om vi kan opkræve et
gebyr på 500,- hos personer som overtræder reglerne (f.eks. sorterer forkert).
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7) Planlægning af forårets aktiviteter
Hovedfokus var på afvikling af generalforsamling som vil blive afholdt onsdag d. 18 maj
kl. 18.00 på Skolen på Nyelandsvej.
Lykke laver udkast til beretning
Mette laver udkast til nyhedsbrev til beboerne
Vi påbegyndte diskussionen om kommende anlægsudgifter i budgetterne.

B) Næste bestyrelsesmøde
Næste møde fastsattes til torsdag d. 21./4 kl. 20.00

10) Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget brev fra kollega Rika med forslag til aktiviteter i gården. Vi genop-
tager forslagene senere; nogle kan bl.a. indgå i årets aktivitetsdag.

Mødet sluttede ca. kl. 2L.08.4I .
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Referent: Ole Vaarsø Hansen
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