
Referat: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgård, 20. Nov. 2014 

Til stede: Erik Schandorff, Vivi Schandorff, Susanne Folsø, Jan Hollmann, Ulla Probst, Jørgen 
Hundsdahl, Jesper Wittchen, Susanne Kløjgaard, Kim Bondtofte 

Afbud: Ruth Fryndt, Jan Andersen 

1. Formalia 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
3. Godkendelse af Referat fra 23. Okt. 2014 

Julearrangement er i november og ikke i december. 
4. Fra formanden: 

a) Referat fra mødet med Ung Syd 
Jesper gav et referat fra mødet. HUS88 forventes lagt ind under By- og 
Kulturforvaltningen. Der arbejdes på at få cafeen til at køre igen og udlejning af 
lokaler; men Odense Kommune har lukket for den mulighed fordi det var 
konkurrenceforvridende i forhold til andre udlejere i byen. Der er forslag om at få 
renoveret Den Gule Lade, så den også kan blive brugt i løbet af sommeren. 

b) Støtteerklæringen til Teambuilding bane ved Virkelyst 
Der er blevet ansøgt om midler til etablering af Teambuilding bane fra Forstads-
puljen. GF har givet sin støtte til projektet. 

c) Reception 
Ronald har købt kiosken og holdt reception d. 3. november.  

d) Møde med ny kioskejer omkring torvet. 
Jesper og Hans har holdt møde med kioskejeren d. 19. november og der var 
enighed om at samarbejde er en ’positiv nødvendighed’. Der skal arbejdes på at 
gøre trafik- og parkeringsforhold omkring kiosk og børnehaven mere sikre, så der 
ikke opstår farlige situationer. Indretningen af torvet skal gennemtænkes i 
samarbejde med disse. 

e) Strategiseminaret 2014/15 
Lokalerne er booket til d. 24. januar og der er tilsagn om 3 mulige oplæg. 
 

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

I budgettet for 2015 er der et underskud på 80.000 kr., så det vil være godt, hvis vi kan 
overføre nogle penge fra i år. Gartnerne har brugt mange penge i år og så pengene 
rækker kun til 10 måneder om året. Der er kun få der stadig skylder kontingent. Det er 
vanskeligt at få styr på GFs bankaftaler mv. da vi bl.a. har en engagementsholder som 
ingen ved hvem er (men nu fx er vores check-konto blevet lukket). 
Bestyrelsen har fået en mailadresse: bestyrelsen@blangstedgaard.dk – der er blevet 
aftalt password. SK laver info om, hvordan man tilgår mailboksen. 
SK undersøger muligheden for at lave en Dropbox. 

b) Udsendelse af kontingenter for 2015. 
Der er forberedt til udsendelse af opkrævninger. 
 

mailto:bestyrelsen@blangstedgaard.dk


6. Indkomne forslag til beslutning: 
a) FAB spørger om tilladelse til at opsætte 2 containere i perioden uge 48 2014 til ca. 1. 

april 2015 på græsarealet langs Blangstedgård Alle ud for Blommegrenen. De 2 
containere måler ca. 2,5*10 meter hver. Det er lukkede og aflåste containere som 
indeholder materialer og værktøj til brug for den forestående renovering af 
karnapper i Blommegrenen (udskiftning af døre og vinduer). Alternativ placering vil 
være inddragelse af P-pladser, som der i forvejen ikke er for mange af. 
Der gives tilladelse; men vi skal sikre os at græsset bliver reetableret. 

b) Julearrangement (Trivsel/Grønudvalget) 
Der er styr på arrangementet: træ, lys, stjerne, julemand, æbleskiver, slikposer m.v. er 
klar. Vi har annonceret i UgeAvisen, Fyens Stiftstidende, Kultunaut, Facebook og med 
løbesedler. Svanekoret synger kl. 16.30. 
Fynbokanalen – kommer måske og tager nogle billeder. 
Næste år skal juletræet tændes søndag d. 29. november.  

c) Nytårskur (Trivselsudvalget) 
Der afholdes nytårskur torsdag d. 15. januar 2015 kl. 19.00-20.30, hvor GF er vært for 
et arrangement i HUS88 med boblevand og kransekage. Formanden byder velkommen 
og de forskellige udvalg kommer med et oplæg. 
 

7. Sager til orientering 
a) Grønt udvalg: Snerydning og skraldespande 

Der er kommet et tilbud fra Hauge på fortsat vedligeholdelse af de grønne områder 
og det grønne udvalg forbereder nogle spørgsmål til et møde. Der er også givet 
tilbud fra Hauge på snerydning og grusning af Grenene og Stammen (ikke fortov 
som ejerne skal holde).  
Der har været møde med en forstmand fra Kommunen, så de træer, der mangler at 
blive beskåret, kan tages. Der kommer en ny parkforvalter i vort område pr. 1. 
december, så vi venter.  
Pavillonen ud mod Niels Bohrs Alle er blevet revet ned, selv om den kun trængte til 
reparation. Jesper skriver et klagebrev til Kommunen. 
Skraldespande og hundestationer udsættes til næste gang. 

b) Trivselsudvalg 
Miljødag ligger sidste weekend i april og vi vil kontakter Reno-Fyn for at sætte en 
container op. 
Der laves et arrangement til fastelavn. 

c) Kunstudstilling 
Udsættes til foråret. 

8. Næste møde. 

a) Næste møde er d. 18. december, hvor vi mødes kl. 18 og spise julefrokost kl. 19. 

9. Evt. 

a) Punkt om Nabohjælp udsættes til næste gang. 

        


