
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgaard, 23. Okt. 2014 

1. Formalia 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

3. Godkendelse af Referat fra 25. sep. 2014 
Dato for salg af kiosk slettes. 
 

4. Fra formanden: 
a) Brev fra en beboer i Blangstedgård til GF 

Der er kommet en opfordring fra en beboer vedr. torvet. Torvet er et offentligt 
område kan alle frit opholde sig der; men der rettes henvendelse til Hans Breith og 
Tryg By udvalget om at opfordre alkoholikere og andre om at vise hensyn. Der er 
forslag om at nytænke torvet, så hurtig knallertkørsel mv. kan reguleres på en 
anden måde; men da torvet er kommunens skal det ske gennem dialog. 
Jesper retter henvendelse sig til Hans og skriver et brev til klageren. 

b) Strategiseminar 2014/2015 
Jørgen kom med forslag til strategiseminar, lørdag d. 24. januar, kl. 8-22 
(heldagsarrangement) 
Emne: Mission og vision med Blangstedgård – Hvor vil vi hen om 10 år? 
Hvordan får vi inddraget alle beboerne fra området? 
Sted: Odin Havnepark 
Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til, hvad dagens indhold kan være. 
Sendes til Jørgen inden næste møde d. 20. november. 

c) Kunst i Blangstedgaard 
Kim har fået kontakt til Jens Galschøtt om at udstille sine ’samlede værker’ på 
Blangstedgård. Der kan laves mange arrangementer i relation hertil, fx møde med 
kunstneren og besøg på hans værksted. JG vil sætte tingene op gratis, men ønsker 
at få betalt transport.  
Nadus Gospelkor vil gerne komme og synge ved til vores juletræs-arrangement. 
Kristiansdal vil sørge for rengøring og ny opmaling af Blangstedgårdstenen, hvis vi 
sender en forespørgsel. 

d) Samtale med Svend Erik Schmidt, Ung Syd 
Outdoorchef for Ung Syd inviterer til møde med grundejerforeningen tirsdag d. 29. 
oktober om, hvordan HUS88 skal bruges i fremtiden. Jesper, Ulla, Erik og Susanne 
går til mødet. 
 

e) Brug af Hus 88 
Grundejerforeningen har fået nøgler til HUS88 og kode til alarm. 
 



5. Orientering fra kasseren  
a) Økonomisk overblik 2014/15 

Kim er begyndt at danne sig et overblik over foreningens økonomi, men det viser sig 
viser sig, at være visse problemer. Der skal laves: NemID, digital postkasse og email-
adresse. Foreningens økonomi er blevet overført til Folkesparekassen. 
Der arbejdes på at lave et budget til 2015 og der sendes regning ud til alle medlemmer 
af grundejerforeningen d. 1. januar. 

 
6. Indkomne forslag til beslutning: 

a) Strategiseminar 2014/15 
Der bakkes op om forslaget mht. Strategiseminar 2015 med et budget på o. 950 kr. pr. 
person. 

b) Indkøb af kontorhold. 
Der er sat 10.000 kr til kontorartikler og frimærker. Der indkøbes mapper og faneblade. 
 

7. Sager til Orientering: 
a) Grønt udvalg. Miljødagen 2015 etc. 

Der bliver taget kontakt ang. snerydning. Jan foreslår, at der ryddes og gruses på 
grenene og Stammen, men uden saltning ved 2 cm sne. Der tales med Hauge om 
priser og fremgangsmåde til næste møde. Der indhentes et tilbud mere fra det 
firma, som tidligere har haft opgaven. 
Der er indhentet tilbud fra Hauge om den videre plan for de grønne områder. 
Trivselsudvalget går ind i opgaven med at arrangere miljødag 2015. 
Der er henvendelser fra flere beboere der roser græsslåningen og pasningen af de 
grønne områder i øvrigt. 
Pavillonen er blevet revet ned og der følges op på sagen. 
  

b) Trivselsudvalg 
Der holdes julemarked i HUS88 d. 29.-30. november og udvalget har besluttet, at 
gøre mere ud af tændingen af juletræ. De grønne områder opfordres til at bestille 
et juletræ hos Odense Kommune, Park & Vej. 
Der er forslag om at invitere nogle beboere til at deltage i udførelsen af arrange-
menter – evt. på facebook. 
Nytårskur – alle beboere inviteres til champagne og kransekage i HUS88, hvor 
medlemmer af Grundejerforeningen fortæller om foreningens arbejde og planer for 
fremtiden. 
 

c) Ung Syd, Hus 88 
Svend Erik Schmith beder om at få en hensigtserklæring vedr. Teambuilding – 
Virkelyst, det besluttes at give en sådan. 
 



d) Fra Vivi Schandorff om skraldespande/hundestationer 
Vivi opfordrer til at der opstille flere skraldespande og hundestationer, så hunde-
ejere kan komme af med deres hundeposer. Det undersøges, hvad det koster at få 
opstillet nogle flere skraldespande. Herluf Trolle Parken har nogle pæne ’Hunde skal 
holdes i snor’-skilte, som vi kan blive inspireret af. 
Jan H undersøger hvad de forskellige muligheder koster. 
P.t. er molokker til fri afbenyttelse. 

8.   EVT. 
Nabohjælp skilte kan købes via Tryg-fonden. Susanne F vil undersøger hvad det koster. 
 
 

                

 

Referent/Susanne Kløjgaard 


