
Bestyrelsesmøde i Grundejerforening d. 10. september 2015 
Til stede: Kim Bondtofte, Ruth Fryndt, Erik Schandorff, Susanne Kløjgaard, Susanne Folsø 

Afbud: Jørgen Hundsdahl, Ulla Probst, Jan Andersen, Jan Hollmann, Jesper Wittchen 

Ordstyrer: Kim Bondtofte 

1. Kort orientering fra diverse udvalg 
a. Økonomiudvalg: Vi har 113.245 kr. stående, men der mangler stadig at blive betalt for 

seneste græsslåning. Det giver en saldo på 113.245. Der er manglende kontingent-
betalinger på ca. 15.000. Derfor bør der ikke slås græs i oktober, så der kan blive råd til 
snerydning (Kim ringer til Hauge). 
 
Regnskabet er færdigt om 14 dage og der fastsættes derfor et møde 1. oktober 2015 kl. 
19.00, hvor regnskabet gennemgås og der fastsættes endelig dato for områdegeneral-
forsamling og repræsentantskabsmøde. 
 
Der er kommet rettelser til vedtægterne fra advokat. Rettelserne renskrives og sendes til 
Odense Kommune til gennemsyn og godkendelse. 
 

b. De grønne områder er ikke repræsenteret.  
 
Græsset er kommet op på boldbanen og der bliver sat mål op i morgen.  
 
Der er blevet taget kontakt til Kommunen om at overtage græsslåningen; men det har vist 
sig vanskeligt da deres arbejde er udliciteret. Græsset bliver dog ikke slået alle steder, så 
der bør indgives en klage. 
 
Øerne bliver ikke holdt ordentligt og der er indkommet klager fra flere beboere. 
 

c. Vi tager ikke stilling til juletræstænding og nytårskur, men udsætter beslutning om hvem 
der tager sig af det når den nye bestyrelse er blevet konstitueret. Træet tændes søndag d. 
29. november (1. søndag i advent) – gerne i samarbejde med Kastanjen/Killevippen. 
 

2. Evt. 
a. Blangstedgård har 30 års jubilæum i d. 27. april 2018, så vi skal til og i gang. 

 
b. Der er fremkommet en ide om at oprette et driftsselskab mellem de 3 store boligselskaber i 

samarbejde med Grundejerforeningen, der på længere sigt kan sørge for vedligeholdelse af 
de grønne områder. Det bør diskuteres nærmere. 
 

c. Beboerforening. Der er blevet holdt indledende møder og der er mange gode ideer. 
 



d. Æble- og Frugtlaug. Der er blevet holdt møde i en ny gruppe, der ønsker at værne om 
Blangstedgårds frugttræer. Der er først taget initiativ til at kortlægge de eksisterende træer 
og der arbejdes videre på, at få plantet træer af sorten Blangstedgård. Senere påtænkes 
det at lave en vedligeholdelsesplan for træerne.  
 
Gruppen ønsker at invitere professor emeritus Poul Hansen, der har stor viden om træerne 
i området. Der søges om 200-300 kr. hos Grundejerforeningen til et par flasker vin som tak. 
Bestyrelsen bevilliger pengene. 
 

e. Der mangler lys ved stien, der går fra Kirsebærgrenen ud mod Niels Bohrs Alle, så der er 
meget mørkt. Der er forslag om at kontakte Kommunen og bede om at få opsat gadelys.  
 

f. Det foreslås at der laves en pjece om hvad Grundejerforeningen laver og hvad beboerne 
kan søge midler til. 

 

Referent/ Susanne Kløjgaard 
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