
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgaard d. 12. maj 2015 

Til stede: Jørgen Hundsdahl, Jan Hollmann, Erik Schandorff, Ulla Probst, Susanne Kløjgaard 

1. Formalia 
Afbud fra Jesper Wittchen, Jan Andersen, Kim Bondtofte, Susanne Folsøe, (Ruth Fryndt) 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Punktet om Dropbox udsættes til næste møde. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Der er usikkerhed om Tipsmidlerne er blevet kontaktet, så ingen ved om beløbet til frugt-
træer stadig er tilgængeligt eller om tidsfristen er overskredet. Dette bør undersøges. 
 

4. Til drøftelse og beslutning: 
a) Forslag fra Kim Bondtofte om udskydelse af områdegeneralforsamlinger og 

repræsentantskabsmøde til sensommeren 2015 (KB) 
Det besluttes at udskyde begge møder til sensommeren 2015, de endelige datoer 
fastsættes ved mødet d. 21. maj. Årsregnskab mangler. 
 

b) Musikarrangementet den 28. maj 2015 – frivillige hjælpere, hvem? (UP) 
Der søges frivillige til at slæbe instrumenter (4-5 pers.), baren (3-4 pers.), køkken (1 
pers.), billettjek (1-2 pers.), oprydning (4-5 pers.). Jørgen og Jan melder sig (foruden 
Ulla og Susanne). Der er stadig plads til flere frivillige. 
 

c) Markedsdag (UP) 
D. 30. maj afholdes der markedsdag. BGF tilbyder at teltet kan lånes (hvis det 
regner). Der vil blive salg af pølser. Kiosken står for salg af øl og sodavand. 
 

d) Sankt Hansaften (UP) 
Trivselsudvalget magter ikke at afholde Skt. Hans, hvis der ikke er andre, der tager 
over. Det besluttes at aflyse året Skt. Hansbål. ’De grønne områder’ opfordres til 
allerede fra efteråret at begynde at indsamle materiale til bålet næste år. 
 
Trivselsudvalget har besluttet at nedlægge sig selv, da det har vist sig, at der ikke i 
BGF er kræfter til at udføre arrangementer, da medlemmerne i forvejen sidder i 
flere andre bestyrelser m.v. (flere har meldt sig ud af udvalget pga. arbejdspresset). 
Der er indkaldt til et møde d. 11. juni for alle beboere i Blangstedgård for at 
undersøge interessen blandt beboerne for at danne en beboerforening og/eller at 
indgå i mere uformelle aktivitetsgrupper, da flere har udtalt interesse for dette; 
men flere har udtalt at det er vanskeligt at komme i kontakt med BGF. 
 
ES foreslår at festudvalgene i boligforeningerne indgår i arbejdet, da de har erfaring 
med denne type arbejde. 
 

e) Facebook (UP) 
Der er ind imellem en hård tone på Facebook og det er meget ubehageligt. Det 
opfordres til at bestyrelsen i hvert fald ikke bidrager yderligere til dette (som 
besluttet af BGF d. 26. marts). 



ES er i princippet enig i dette, men mener, at det er vigtigt at påpege når formalia 
ikke overholdes. Det bør derfor i fremtiden i invitationen til markedsdag pointeres 
at beløbet på 30 kr. for en stand går til ’trykning af løbesedler og plakater’, da 
Kommunen ellers vil kunne lukke arrangementet, der afholdes på en offentlig plads. 
 
UP opfordres til ikke fremover at svare på Facebook-indlæg (heller ikke på bestyrel-
sens vegne), da medlemskabet af grupper på Facebook altid er knyttet til en 
personlig e-mailadresse og BGF af samme grund ikke kan være medlem.  
 

f) Indhold på mødet den 21. maj 2015 kl. 18.00 med Dorthe Mariager fra Odense 
Kommune (JH) 
Der er aftalt møde ang. bymidler, så hun vil gerne give os gode ideer til, hvordan vi 
kan søge hjælp fra Odense Kommune.  
 
HUSK: Vi mødes kl. 18 
 

g) Dropbox (ES) 
Punktet udsat. 
 

h) Fældning af kirsebærtræer og fældning af andre træer på Kirsebærgrenen (JH/SK).  
Der er blevet fældet en del træer og der er kommet beboerklager. En gruppe 
kirsebærtræer er blevet fældet fordi de var i dårlig stand; mens andre høje træer er 
blevet fældet fordi de gav skygge på nogle terrasser. For at minimere udgifterne til 
vedligeholdelse er det blevet besluttet i udvalget for grønne områder, at indgrænse 
flere ’grønne øer’, så det bliver lettere at slå græs og holde buskadset nede. 
 

i) En generel drøftelse af de grønne områder og aftalerne på dette område  
BGF har i løbet af foråret modtaget tilbud fra CV Haveservice og Hauge på årets 
vedligeholdelse. Det sidste blev valgt. Tilbuddet omfatter græsslåning, renovering af 
stier og indgrænsning af grønne øer; men da der ikke er penge til at udføre hele 
opgaven, valgte man i 2015 at begynde på Kirsebærgrenen med fældning og stub-
fræsning af akacietræer (der skyder voldsomt). P.t. renoveres de grusstier, som står 
under vand i regnvejr.  
 
Der er kommet to tilbud om etablering af æblelund med Blangstedgård-æbler. En 
gruppe meget høje birketræer i den fjerne ende af Kirsebærgrenen fældes og der 
plantes små æbletræer, der, når de er groet til i løbet af et par år, podes med æble-
sorten Blangstedgård. Eller der plantes Blangstedgård i området imellem de 
eksisterende æbletræer langs Pæregrenen. Inden arbejdet påbegyndes skal vi være 
sikre på, at beløbet fra Tipsmidlerne stadig er tilgængeligt. 
 

5. Orientering fra kasseren  
a) Økonomisk status 2015 

Der er et stort udestående fra medlemmer, der endnu ikke har betalt.  
 
Grønne-udvalget har et budget på 300.000 kr. Der er blevet budgetteret med 188.000 
kr. til græsslåning i 7 måneder m.v., stubfræsning betales i 2 rater á 50.000 og renove-
ring af grusstier til 15.000. Det betyder, at der er meget få penge sat af til snerydning. 



JH påpeger, at BGF ikke formelt har et beslutningsreferat, der fortæller, hvad pengene 
er blevet brugt til. I fremtiden bør man sikre sig, at større beslutninger bliver taget ved 
bestyrelsesmøder, så foreningens medlemmer har mulighed for at vide, hvad deres 
penge bliver brugt til ud fra referaterne på hjemmesiden (en beboerhenvendelse ang. 
procedurer m.v. tages op på mødet d. 21. maj). 
 
Trivselsudvalget har ikke brugt hele det budgetterede beløb. Der er stillet en under-
skudsgaranti til musikarrangementet d. 28. maj (som forhåbentlig ikke bliver brugt). 

 

6. Næste møde er 21. maj 2015 med start allerede kl. 18.00 

7. Evt. 

a) Nyttehaver/ byhaver 
Der har været flere henvendelser mht. nyttehaver. Jan overtager navne og 
telefonnumre. 

b) Fodboldbane 
Udsat til næste møde 

                

Referat: Susanne Kløjgaard 

 


