
Referat af Bestyrelsesmøde 

Grundejerforening Blangstedgaard 

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2010 

 

Deltagere: Preben Apager, Ruth Fryndt, Eva Jensen, Lee Pointing (referent) 

Afbud: Martin Hansen, Brian Lund 

 

1. Referat fra sidste møde 

· Ruth følge op på punkt 9 vedrørende etablering af hundløbgård 

· Godkendt 

 

2. Orientering fra formanden 

· Preben havde en del rettelser til repræsentantskabsfortegnelsen. Lee indfører rettelserne i web-oversigten. 

· Preben orienterede om den planlagte workshop om Byaftalen d.30. oktober 2010 på Hus88. Der er nu kommet flere 

tilmeldinger fra boligforeninger. Punktet drøftes på næste møde. 

· Preben fremlagde materiale fra Odense Renovation om nedgravede affalds håndtering. Der er op til 25 % besparelser at 

hente på renovationen. Kræver etablering af et antal opsamlingssiloer. Preben arbejder videre med OR og idéen, med 

henblik på orientering af repræsentantskabet og evt. senere forelæggelse på repræsentantskabet 2011. En mulig tidsplan vil 

være etableret i 2012. 

· Preben havde modtaget mail fra en beboer om mulighed for fældning af nogle træer som skygger i haver. Træerne er på 

Odense Kommunes område og der skal derfor undersøges hos OK. 

· Tømning af skraldspandene ved legepladserne blev drøftet. Ruth rykker Jan for nøglerne til spandene. Tømning kunne 

indgå i gartnerens arbejde i græsslåningsperioden. Eva har efterfølgende meldt sig til at stå for tømning. 

 

3. Orientering fra kasserer 

· Pga. afbud fra kassereren var der ingen orienteringspunkter 

· Ruth ønskede at regningen for overtagelsen af de reparerede skure bliver udsendt allerede i år. Grundejerforeningen har 

allerede haft udlæg for arbejdet. Preben sørger for at opkrævninger (16.000 kr./skur) bliver udsendt. Lee sender forsalg til 

skuraftale til Preben. 

 

 

 

4. Orientering om de grønne områder 

· Eva fremlage en foreløbig oversigt over opgaver som opfølgning på vores grønne tur d. 2. oktober. Flere forslag til struktur 

og opdeling i oversigtlige ”projektplaner” blev drøftet. Eva arbejder videre med den grønne plan. 

· Eva orienterede om ansøgning til Frilufts Rådet om midler til etablering af flere frugt lunde på Blangstedgaard. Ideen er at 

beboerne skal være med til plantning og derved opnår ejerskab til de nyplantede frugttræer. Ansøgning er afsendt og vi 

afventer svar. 



· Eva orienterede om ansøgning til Odense Kommunes Forstadspulje med henblik på etablering af ”vildmandsbane” med 

udendørs fitness redskaber. Ansøgning er afsendt og vi afventer svar. 

 

5. Fortsat drøftelse af Blangstedgård Åben 

· Fortsat drøftelse af aktiviteter til en åben dag arrangement. Spejder, Hus 88, linedanserne, modeljernbane mm. Forslået 

dato d. 11. juni. 2011. Preben og Ruth arbejder videre med aktivitetsliste. 

 

6. Næste møder 

· Onsdag d. 1. december kl. 18. 

OBS !!!! Af hensyn til traktement er der tilmelding til undertegnede seneste d. 24. november. 

· Næste møde afholdes ved Højstrups Beboerhus Æblegrenen 3. 

 

7. Eventuelt 

· Årets juletræ på Torvet. Eva køber nye lys kæder. Eva koordiner opsætning af træet med gartneren og mailer til 

bestyrelsen, når der er brug for hjælp til opstilling. Foreløbig regner vi med tænding af træet d. 26. november. 

 

Pæregrenen d. 8. november 2010 

Referent: Lee Pointing  
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