
Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug 

 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 

nr. 1, 24. årgang 
 

Tirsdag d.18. maj 2022 kl 18:00 
hos Jens Drachmann Nyelandsvej 6 st th 

 
 
 

Deltagere: 
• Lykke Østerlin Koch (LK) 
• Mette Hesthaven (MH), Referent 
• Rika Yasui Hammen (RYH) 
• Jens Drachmann (JD) 

 
 
 
Dagsorden: 
 
1: Valg af dirigent:   

Lykke valgt som dirigent  
 

2: Godkendelse af sidste mødes referat:  
Referat af møde nr. 6 – 23. årgang godkendt og underskrevet. 
 

3: Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af punkt: Gårdlaugsmedarbejder 
 
4:  Konstituering af bestyrelse: 

Mail ansvarlig: LK 
 Kontakt til Gårdlaugsmedarbejder: LK 
 Økonomiansvarlig/Kassere: JD 
 Kontrakt ansvarlig med leverandører: JD 
 IT ansvarlig: JD 

Grønt ansvarlig: MH 
Byggeprojektansvarlig: MH + RYH 

 SoMe ansvarlig: RYH 
 Aktiviteter i gården: RYH 
  
 Bestyrelsen fortsætter med delt ledelse.  
 
 



5: Gårdlaugsmedarbejder. 
 

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte samarbejdet med Ole Vaarsø Hansen som 
Gårdlaugsmedarbejder. Bestyrelsen vil indkalde OVH til gennemgang af 
ansættelseskontrakten snarest. 

6: Meddelelser 

• Forespørgsel fra beboer i Nyelandsvej 8. 01.06.22 privatarrangement v den   
nedsænket plæne. 

• Gårdlauget har modtaget ønsker om følgende fra beboer: 
- nye tørresnore v Folkvarsvej 25. Er skiftet.  
- vandopsamlingstønder i gården. Det er desværre for omstændigt at  
   Vedligeholde for gårdlauget. 
-Planter v bedet Folkvarsvej 27 + 29. Er på prioritetsliste og er rykket længere op. 

7: Bestyrelsens projekter i næste periode 
 
a: Grønne projekter 

• Tages op v næste bestyrelsesmøde. 
 b: Ikke grønne projekter 

• Tages op v næste bestyrelsesmøde. 

8: Næste bestyrelsesmøde 

• 21.06.2022 kl 18 hos Jens Drachmann Nyelandsvej 6. JD laver indkaldelsen. 

9: Eventuelt 
 
Datoer for arrangementer:  

• Aktivitetsdag 18 september 2022 10:00 – 14:00 
• Open air Filmaften 19.08.2022 kl.20:30  

 
• Forespørgelse om der kan laves særlig plads til barnevogne i skuret v 

Falkoneralle. Vi snakkede om udfordringerne ved administreringen af dette og 
kan desværre ikke se at det kan lade sig gøre 
Der er stadig planer om at sætte kroge op til børne cykler i skurene 

• Der har endnu engang været problemer med håndteringen af restaffaldet i 
porten mellem Folkvarsvej 9 & 11. Det som skal i skraldesuget i små poser er 
IGEN lagt i pizza containerene samt i alle 3 madaffaldscontainerne. Bestyrelsen 
vendte endnu engang frustrationen over at nogle beboere ikke respekterer 
reglerne. Vi kommunikerer det til diverse bestyrelser, i nyhedsbrevet etc., og lige 
lidt hjælper det åbenbart. 

d. 29.05.2022 v.MH 


