
Referat af Bestyrelsesmøde 

Grundejerforening Blangstedgaard 

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. februar 2011 

 

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

Afbud: Martin Hansen 

 

0. Møde med Byaftale koordineringsgruppe 

Karin Alsig Odense Kommune 

Birgitte Knudsen, Byaftale koordineringsgruppe 

Frederik Jørgensen, Byaftale koordineringsgruppe 

Karin Alsig gennemgik baggrund for Byaftalen og Boligstrategiske samarbejde i Odense. På Blangstedgård er tanken at 

styrke kvarterfællesskabet og skabe en integreret byudvikling. Dette skal ske gennem samarbejde med boligorganisationer i 

området, samt interesseret ildsjæle og grundejerforeningen. Der er identificeret 5 områder hvor der skal arbejdes med 

initiativer, disse er By i byen, Markedsføring, Faste traditioner, Hus 88 og Stoffri Blangstedgård. Hvis de idéer og intentioner i 

Byaftalen skal lykkes er det nødvendigt med et samarbejde med Grundejerforeningen. Det er nødvendigt med en 

koordinering af aktiviteter så der ikke kommer dobbelt eller konfliktende oplysninger fra initiativerne. 

Der er enighed om målene, og bestyrelsen i Grundejerforeningen drøfter omfanget af deltagelsen og engagement i 

Byaftalen, på det efterfølgende ordinære bestyrelsesmøde. Preben mailer navnet på bestyrelsens deltager i Byaftale 

koordineringsgruppe til Karin Alsig. 

 

1. Referat fra sidste møde 

· Godkendt 

 

2. Orientering fra formanden 

· Preben og Lee ser på forslag til vedtægtsændringer. Punktet drøftes som hovedpunkt på ekstraordinært bestyrelsesmøde 

d. 9. marts. 

· Juletræet blev noget dyrere end forventet. Til trods for det overordentlige flotte træ, bliver vi nok nødt til at sætte 

ambitionerne ned næste Jul. 

· Snerydning er fortsat ikke hel tilfredsstillende. Snerydning er i princippet ikke grundejerforeningens ansvar. Vejene og stier 

er offentlige og rydning er kommunens ansvar. Grundejerforeningen har iværksat rydning som en ekstra service, primært for 

at sikrer at skolebørnene kan bruge stierne og vejene til og fra skole. 

· Preben udarbejder forslag til informationsskrivelse til ejendoms ejere på Blangstedgård. Ikke alle modtager information om 

de tiltag vi arbejder med. Forslaget udsendes til bestyrelsen til kommentering. 

 

3. Orientering fra kasserer 

· Preben udsender budget 2011, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, til bestyrelsens medlemmer. 

 



4. Orientering om de grønne områder 

· Eva arbejder videre med den grønne plan. Forslag skal være klar til næste ordinærmøde d. 4. april. 

· Preben har fået forespørgsel om beskæring af enkelte grene på træerne ved Æblegren. OK fra bestyrelsen. 

· Eva orienteret om, at vi har modtaget positiv tilbagemelding fra vores ansøgning til Friluftsrådet om tilskud til 

Blangstedgård Frugtpark. Vi havde søgt om 80.000 kr., men har kun modtaget 40,000 kr. Eva søger andre fonde med 

henblik på at få dækket differencen. 

 

5. Fortsat drøftelse af Blangstedgård Åben 

· Initiativet er sammenfaldende med aktiviteter under Byaftalen. Derfor udgår dette punkt fra Bestyrelsens arbejdsprogram. 

 

6. Fortsat afklaring af skur 

· Skur aftalen drøftet. Teksten rettes. Lee fremsender den rettede udgave til Preben. 

 

7. Bestyrelsens repræsentation i Byaftalens koordineringsgruppe. 

· Preben og Ruth deltager i det omfang de kan. Enten begge eller på skift. Næste møde i gruppen er d. 3. marts kl. 16:00 i 

hus 88. 

· Byaftalen har ansøgt om tilskud til dækning af engangsudgifter i forbindelse med afholdelse af torvedage. Der er enighed 

om at dække udgifterne op til max. 9,000 kr. 

 

8. Næste møder 

· Onsdag d. 9.marts kl. 19. Drøftelse af vedtægterne. 

· Mandag d. 4. april kl. 19. 

· Begge møder afholdes ved Højstrups Beboerhus Æblegrenen 3. 

 

9. Eventuelt 

· Fortsat rettelser til adresser på hjemsiden. Lee retter. 

Pæregrenen d. 27. februar 2011 

Referent: Lee Pointing 
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