Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgård, d. 18. december 2014
TIl stede: Jesper Wittchen, Ulla Probst, Susanne Folsø, Susanne Kløjgaard, Jørgen Hundsdahl, Vivi
Schandorff og Erik Schandorff.
Afbud fra: Jan Andersen, Jan Hollman, Ruth Fryndt og Kim Bondtofte.
1. Velkomst og orientering fra Jesper
2. BGF har modtaget en henvendelse fra en beboer om hundeposer, der har været smidt rundt omkring. Vi
arbejder videre med at få opstillet beholdere til hundeposer. Vi sætter en notits på facebook: ”Kære
hundeejere – husk at samle jeres efterladenskaber op og putte dem i en skraldespand. Bestyrelsen arbejder
på at få sat flere skraldespande op.”
3. Et firma på Frederiksberg, der sælger hjertestartere og tilbyder kurser, har kontaktes os. Der søges hos
Trygfonden, hvor de er billige – der er ansøgning ude om 2 stk. Vi kan planlægger et info-møde for
beboerne i området medio 2015 (forår-sommer) om brugen af hjertestartere
4. Der er kommet en mail fra en beboer med gode ideer til, hvad der kan ske i området. Løb, gåture, cykelture, foredrag og temaaften om hunde. Der kan laves nogle aktivitetsgrupper, hvor interesserede kan
melde sig og tage initiativer. SK sender henvendelse rundt med referatet.
5. Trivselsudvalget har holdt møde d. 11. december. Der arrangeres nytårskur d. 15. januar i HUS88 og det
er vigtigt at alle fra bestyrelsen kommer. Der afholdes Miljødag og Ulla har kontakt til renovationsselskabet
og materiale fra Naturfredningsforeningen. Vi opfodrer til at der holdes en markedsdag. Der er kommet en
ide om at få designerne fra DR1-programmet: ’Kære nabo – gør bras til bolig’ til at indrette Café88 med
gratis materialer og hjælp fra naboer. Der er blevet evalueret på juletræstænding.
6. Møde med UngSyd d. 16. december blev aflyst pga. sygdom. Der indkaldes til nyt møde i begyndelsen af
det nye år. Café-priser er et emne der skal tages op. Det skal anskueliggøres hvad der sker i huset – fx med
et skema over de daglige aktiviteter. Elektronisk bookingsystem er ved at blive implementeret (evt.
Konvensus)
7. Der er kommet en henvendelse vedr. øget trafik over broen – vi har mange store og små børn i området
og det er potentielt meget farligt. Vi har haft kontakt til Odense Politi, der henviser til Nyborg Politi med
udskiftning af skilte med forbudsskilte i stedet for påbudsskilte. Der arbejdes videre på trafikchikane (der
kan hentes inspiration fra Bogense). Der arbejdes videre i kommuneudvalget.

