
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgård d. 27. maj 2014 

Til stede: Erik Schandorff, Ruth Fryndt, Martin Jermer, Susanne Folsø, Jesper Wittschen, Kjeld Lundsgaard, 
Jan Hollmann, Lenny Madsen, Susanne Kløjgaard, Ulla Probst 

Afbud fra Kim Bondtofte, Jan Andersen og Birgit Michailidis 

1. Formalia  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat fra d. 24. april 2014 

Udsat til næste møde 
4. Orientering fra formanden.  

- Ros til de grønne områder, det begynder at se godt ud.  
- Der er så mange råger, at der skal en regulering til. Der har været møde med kommunen, så der 
bliver taget hånd om det.  

5. Sager til beslutning  
Ingen 

6. Sager til drøftelse 
a) Trafiksikkerhed i Blangstedgård 

- Jesper har kontaktet Odense Politi, for at finde ud af, hvor mange der kører over broen, men 
det vil de ikke oplyse om. Der tages kontakt til en trafikplanlægger ellers må vi gå til pressen. 
Trafiktælling er en mulighed evt. med elever fra 10. klasse (praktisk statistik-undervisning). 
- Læserbrev er blevet trykt i Fyens Stiftstidende – mange trodser forbuddet mod gennemkørsel 
over broen - både forældre, der henter deres børn og offentligt ansatte og det er et stort 
problem. Der bør overvejes chikane (evt. ligesom ved Marie Jørgensens Skole). 
- Parkering af biler langs Stammen og på fortovene er et problem, hvis der kommer brandbiler 
kan de ikke passere. Der tages kontakt til Børnehaven med en helstilling til forældrene om, at 
parkere korrekt når de henter og bringer deres børn.  
Der er muligvis for få parkeringspladser i området? 
- Der holder et tungt køretøj parkeret, som bør flyttes – men det vil ejeren ikke. Der tages 
kontakt til politiet, hvis det bliver nødvendigt. 

b) Områdegeneralforsamlinger 
Der er blevet valgt repræsentanter til grundejerforeningen: 
Område 1: Bestyrelsen: Jesper Wittschen og Kim Bondtofte. Øvrige medlemmer: Jørgen 
Hundsdahl, Anders Aalykke og Ruth Fryndt. Suppleanter: Else, Birgit Michailidis, Kirsti og Kim 
Gjelbøl 
Område 2: Bestyrelsen: Erik Schandorff og Lenny Madsen. Suppleanter: Laila Eriksen, Vivi 
Schandorff, Tina Lundsgaard 
Område 4: Jan Hollmann og ?? (referat under udarbejdelse) 
Område 7: Jan Andersen og Ulla Probst (referat under udarbejdelse) 

7. Sager til orientering 
a. Grønne områder 

i. Gartnerne er i gang og firmaet Hauge Have & Anlæg har sat to mand på opgaven 
indtil november. Når de har været igennem hele området en gang gennemgås det 



og der aftales nærmere. 
Der sættes et stykke på hjemmesiden, som beskriver, hvad det er der bliver gjort. 
(De grønne områder, træer og buske, akacietræer). Enkelte beboere har følt sig 
gået for nær af den til tider voldsomme beskæring af træer og buske, men det er 
for omfattende for GF at gå ind i enkeltsager. Det vurderes at den første renovering 
af de grønne områder nogle steder vil kunne virke voldsom, men det vurderes at 
tingene allerede næste år vil begynde at se pæne ud igen. 

ii. Legepladsen ved Pæregrenen er blevet gennemgået og er blevet spændt efter. 
iii. Grundejerforeningens skur og pullerterne skal males. Der kontaktes en maler og 

der indhentes tilbud, hvorefter skuret males. 
iv. Der er også nogle bænke, der skal gennemgås for råd og hærværk. 
v. Der har været et møde med en repræsentant fra Odense Kommune, men det gav 

ikke noget resultatet, da der fx er stor usikkerhed omkring ejerforhold til nogle 
træer.  

vi. Der bliver ikke beskåret rønnetræer langs Kirsebærgrenen. Kommunen har ingen 
penge. 

vii. Græsslåningen på kommunens arealer lader meget tilbage at ønske, og der tages 
kontakt til stadsgartnerne (kontakt til Anette ??), der også kan fortælle, hvor meget 
der p.t. betales for den græsslåning - som øjensynligt ikke bliver udført.  

viii. Pavillonen ud mod Niels Bohrs Allé (som ejes af Odense Kommune) er rådden i de 
bærende konstruktioner og der følges op på sagen.  

ix. Der er ikke vand i Lindormen og torvet bliver ikke vedligeholdt. Vi ved ikke hvem, 
der holder området.  

x. Kommunens folk fra Park, Vej og Miljø skal inviteres til en gennemgang af vejene 
for opbrudte fliser, hvor træernes rødder er brudt igennem. 

xi. Vi skal kontakte kommunen, så det ikke er farligt at gå i skoven. Børn, der leger 
under væltede træer, skal beskyttes.  

xii. Der er sat endnu en trampolin op på Grundejerforeningens arealer, hvor den ikke 
må stå. Der er INGEN forsikring der dækker.  
 

b. Skt. Hansbål 
Der er blevet taget kontakt til kommunen, og vi har nu fået anvist en plads til bålet ved 
rundkørslen ved Niels Bohrs Allé. Steiner-skolen har også givet tilladelse til, at bruge 
pladsen bag ved HUS88 – så nu har vi to. Trivselsudvalget mødes i næste uge og beslutter 
den endelige placering. De sørger for at kontakte politi og brandmyndigheder m.v.  
 

c. Regnskab  
Revisoren har travlt, men regnskabet kommer snarest muligt. 
 

8. Eventuelt 

Referent:  
Susanne Kløjgaard 


