
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgård d. 25. februar 2016 
Til stede: Erik Schandorff, Jørgens Hundsdahl, Ruth Fryndt, Birgit Michailidis, Ulla Probst, Susanne Folsøe, 
Kim Gejbøl, Susanne Kløjgaard 

Afbud: Jan Andersen og Jan Hollmann 

1. Formalia 
Velkomst til Birgit og Kim som suppleanter i bestyrelsen. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Orientering fra Formanden 
Der er aftalt møde d. 2. marts 2016 med advokat Kjeld Danielsen. 
Der er tiltag omkring at få løst problemet med trafik over broen på Blangstedgårds Allé. 
Der er kommet klager fra beboere om at 10. klasserne i Blangstedgård støjer og der er rettet 
henvendelse til skolens leder. 
 

4. Aktiviteter i 1. halvår af 2016 
Hvis vi skal fortsætte med Miljødag og Sankt Hans skal der sættes penge af til det; men der er ikke 
noget aktivitetsudvalg længere, så Ulla og Susanne Folsøe finder en dato og undersøger hvad der i 
øvrigt skal skaffes.  
Hvis der skal være et sankthansbål skal vi i gang nu. Der kan lægges et opslag på Facebook, hvor 
beboere opfordres til at træde ind i en arbejdsgruppe, der kan søge et beløb hos 
Grundejerforeningen eller andre steder. Susanne Folsøe er tovholder.  

a. Tilskud til musikarrangement i Hus 88 
En beboer har forespurgt om et beløb til underskudsdækning for et musikarrangement på 
max 6000 kr. og hjælpere til at afholde arrangementet. Der skal komme et skriftligt oplæg, 
der udstikker klare rammer for hvem der gør hvad og hvad pengene skal bruges til. 

b. Valg af leverandør til pasning af de grønne områder i 2016 
Der er kommet to tilbud på vedligeholdelse af de grønne områder fra Hauge og Holmstrup-
have. Hauge vælges som leverandør for 2016. 
 

5. Datoer for afholdelse af områdegeneralforsamlinger og afholdelse af repræsentantskabsmøde 
Hvert område (1-7) skal afholde områdegeneralforsamlinger i maj måned ifølge vedtægterne. Det 
er afdelingsformændene der indkalder til mødet (med regnskab og budget). Formanden skal have 
besked om, hvem der vælges og skal have forslag til punkter til repræsentantskabsmødet senest  
d. 25. maj. De skal have regnskab og budget. 
Repræsentantskabsmødet afholdes d. 13. juni og formanden udsender indkaldelse (medlemmer og 
suppleanter inviteres). 
 

 



6. Økonomi 
a. Regnskabsfremlæggelse 

Der er blevet udsendt et udkast til regnskab for 2014 og 2015 til bestyrelsens medlemmer. 
2. marts afholdes møde med advokat, hvor det skal afklares hvad der skal ske med de 
beløb, der endnu ikke kan dokumenteres. I årsrapporten 2015, som skal bruges til årets 
repræsentantskabsmøde, er der også noteret udokumenterede hævninger i banken, som 
skal afklares.  
Der er et økonomisk udestående med musikerne fra koncerten i maj, der har fået for man-
ge penge udbetalt. De bedyrer at beløbet er blevet tilbagebetalt, men beløbet er aldrig 
kommet retur. Ulla følger op på sagen. 
Det overvejes fremover at sætte en administrator på Grundejerforeningens regnskab, men 
det vil koste noget – alternativt bør det sikres, at både formand og kasserer skriver under 
for at en udbetaling kan ske. 
Status på økonomien dags dato udleveres: Kontobevægelser, bogføring (indtægter og 
udgifter), kontingentopkrævningsoversigt (2015 og 2016) og likviditetsoversigt 2016.  

b. Underskrifter 
Bestyrelsens medlemmer underskriver Årsregnskab 2014 
 

7. Eventuelt 

Næste møde: 31. marts 2016 kl. 19.00 

 

Referent: Susanne Kløjgaard 
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