
Beboerforening Blangstedgård d. 27. august 2015 
Til stede: Ruth, Ghazal, Ulla, Axel, Peter, Jes, Nicole, Bente, Alice, Susanne 

Siden sidst 
- Der er mange cigaretskodder på Torvet, men nu er der blevet opstillet nogle rør med sand. De som 

bruger torvet vil gerne feje, hvis de bliver bedt om det – kiosken vil gerne udlåne en kost. 
- Facebook er blevet for meget salg, så der er for mange, der bliver afskrækket. Der findes andre 

salgssider, så vi kan opfordre folk til at bruge dem i stedet, hvis det bliver for meget. 
Der er mange der stadig ikke kender Facebook-gruppen, så vi skal have udbredt kendskabet.  

- Der er 2½ år til Blangstedgårds 30 års jubilæum – så det er ikke for tidligt at komme i gang. 

Madklub i Hus 88 
- Der har tidligere været frivillige madklubber, men en mere kulturel og arrangeret aften med et 

tema, ville være en god ide. Fx en aften med mad og musik fra andre lande: Tyrkiet, Somalia, Palæ-
stina, Italien - eller Frankrig (den skaldede kok fra Blangstedgård og én der synger franske viser eller 
spiller harmonika – men hvad koster det?). Eller dansk: ’stegt flæsk og højskolesangbogen’.  

- Oplægget kan være: ”Fortæl om dit land, din musik og din mad?” 
 

- Hus 88 er positive overfor at vi kan lave en madklub i huset, hvis vi ikke bruger deres ting. 
 

- Hvis vi inviterer, kan vi bedre holde styr på, hvor mange der kommer, så vi kan regne prisen ud for 
mad, musik og kok m.v. (men hvor meget skal kokken have og hvem vil hjælpe til?). Man kan godt 
være få til at spise sammen i starten og hvis det er et lukket arrangement behøver vi ikke at have 
hygiejnebevis. 
 

- Fredag aften er en god aften. Det kan enten være den sidste fredag i måneden eller det kan aftales 
fra gang til gang. Der skal være en fast tovholder ½ år af gangen – og der skal laves en plan for det 
første ½ år, så vi kan se om det virker. Fx 3 gange inden jul.  
 

- En foreløbig gruppe – bestående af Ghazal, Jes, Nicole, Axel og Susanne – er nedsat 
- Opstartsmøde afholdes i Hus 88 d. 16. september 2015 kl. 19:00  

- Dagsorden: Hvornår det første arrangement skal være? Vil kokken være med? 
- Første delmål: Der skal være 4 til at arrangere og 8 til at komme og spise.  
- Til inspiration kan vi se hvordan ’Idealisten’ har gjort: De begyndte sidste år med 10 mennesker, 
der syntes at der manglede et spisested med musik for ’voksne’ (40-60 årige), så de lejede sig ind i 
Havnens Gourmet. Hver inviterede 10 andre – medlemskab koster 50 kr. og det koster 150 kr. for at 
deltage (mad og musik). Frivillige laver maden; men en kok har også lavet en middag. Der er plads 
til 90 deltagere. De bruger fynske råvarer og musikken behøver ikke at være kendt. 
 

- For at få nogle flere med kan vi lægge det på Facebook – og indkaldes til et møde, hvor vi kan finde 
ud af, hvem der vil være med til at arrangere det. Vi kan også gøre opmærksom på madklubben ved 
at kontakte de forskellige boligforeninger, så der kan blive hængt sedler op i opgangene. 
Vi skal også undersøge om Grundejerforeningen vil støtte os økonomisk fx til uddeling af flyers eller 
vi kan lave crowdfunding på Facebook, hvis alle giver et lille beløb.  
Genbrugspavillon er god reklamesøjle, ved kiosken, busskur, vejviserskilte… 
 



- 19. september er der markedsdag. Hvis vi kommer og fortæller om beboerforeningen og 
madklubben vil flere kunne høre om det.  

- Vi kan lave noget til markedsdag: 
o Bod med æblekage og smagsprøver på lokale æbler 
o Fortælle om det næste møde 
o Fortælle om facebook og hjemmesiden 
o Fortælle om madklub 

Blangstedgård Æble- og Frugtlaug 
- Der er blevet holdt et første møde i lauget og det næste møde er d. 29. september 2015 
- Der kommer mange udefra og henter æbler og nogle børn plukker æblerne inden de er modne og 

kaster med dem. Det ville være bedre hvis beboerne selv bruger frugten – så vi skal prøve at få de 
lokale til at bruge dem og være glade for dem.  

- Vi kan lave en bod til markedsdagen d. 19. september med salg af æblekage og kaffe – og 
smagsprøver på lokale æbler. (Det undersøges om vi må sælge mad) 

Seniorklub 
- Ruth vil snakke med en medarbejde fra Søjlehuset på onsdag og få vejledning til, hvordan man 

starter en seniorklub. Den foreløbige ide er at invitere interesserede til at mødes mandag 
formiddag til en hyggeklub: Mandagshygge. 

- Gymnastik og fitness i løbet af vinteren kunne også være en god ide – gerne i regi af seniorklub. Evt. 
med tilskud fra kommunen. Man kan måske inddrage Bækholmskolen. Der er undervisning om 
aftenen – se aftenskoleprogram. 

Gåture med og uden naturvejleder 
- Vi har et fantastisk område at gå ture i og jeg vil gerne invitere en naturvejleder – der kan fortælle 

om de ture vi plejer at gå. Gerne sammen med æblelauget. Der har tidligere været svampeture 
eller ture med Anders W Berthelsen. 

- Der er flere der er utrygge ved at gå ture alene og derfor kan man gå ture sammen. Gerne en stille 
tur hvor man følges ad – eller ensomme eller arbejdsløse.  

Kolonihave for arbejdsløse: ’Brok og Hak’ 
- For at bryde isolationen blandt arbejdsløse og andre der går hjemme i hverdagen kunne en eller 

flere nyttehaver bruges som et fælles projekt – men det er et stort arbejde fordi det er så tilvokset. 
Vi kan måske få rådgivning fra Kommunen – Center for Civilsamfund. I Jylland findes der en 
kolonihave for arbejdsløse.  

Faste torvedage 
- Torvedag kunne være dejligt at have den første lørdag i hver måned om sommeren. I Otterup 

startede de for nogle år siden – og få en grønthandler eller ostehandel herud – gerne økologisk. Vi 
skal have undersøgt reglerne og det skal afklares med kiosken, så vi ikke tager deres kunder. 

 

Næste møde d. 2. oktober 2015 kl. 19:00 (sted?)  

Referat: Susanne 
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