
Grundejerforeningen Blangstedgård: Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2016 
Til stede: Erik Schandorff, Susanne Folsø, Ulla Probst, Kim Gejbøl, Jan Hollmann, Jørgen Hundsdahl, Susanne 
Kløjgaard. 

1. Orientering fra formanden 
Efter at skuret ved stien over mod Slagkrogen er brændt er lejemålet på jorden blevet opsagt. Der 
skal tages stilling til, om der skal findes en ny løsning. Hus 88 tilbyder at finde økonomiske midler til 
at etablere et nyt skur og flere muligheder er på tale. Det overlades til den kommende bestyrelse, 
at finde ud af, hvad der skal gøres. 
 

2. Orientering vedr. de grønne områder 
a. Der er givet et tilbud på beskæring af nøddehegnet på legepladsen mellem Kirsebærgrenen 

og Stammen. Det foreslås at buskene skæres til, så de med tiden vil vokse sammen i toppen 
og danne en overdækket tunnel. Det besluttes enstemmigt at tage imod tilbuddet. 

b. Der er givet et tilbud på maling af legeplads og Blangstedgård-stenen på 4500 kr. Det 
besluttes enstemmigt at tage imod tilbuddet. 

c. Der har ligeledes været en gennemgang af borde og bænke i hele Blangstedgård, for at få 
et tilbud på maling af disse; men da de vurderes at være i meget dårlig stand, besluttes det 
ikke at male dem igen. Det overlades til den nye bestyrelse at beslutte, hvad der skal gøres. 

d. Der er indkommet til tilbud på en vedligeholdelseskontrakt for grønne arealer 2016 til 2018 
med Hauge Have & Anlæg. Det besluttes at tage imod tilbuddet.  

 
3. Orientering fra kasserer 

Der er indgået aftale med Ajour Advokaterne om administration af afdrag på udeslående med 
tidligere kasserer. 
 

4. Orientering vedr. områdegeneralforsamlinger 
Der har nu været afholdt områdegeneralforsamling i 4 ud af7 områder og der er blevet indsendt 
navne på de nyvalgte repræsentanter, samt navne på de opstillede til bestyrelsen. 

a. Område 1: Civica og ABF  
5 repræsentanter: Kim Gejbøl, Merete Schultz, Nadja Thomsen, Birgit Michailidis, Berit 
Skov Thaysen 
2 bestyrelsesmedlemmer: Kim Gejbøl, Merete Schultz 

b. Område 2: Kristiansdal, OBO og …  
4 repræsentanter: Susanne Folsø, Mogens Gotfredsen, …, … 
2 bestyrelsesmedlemmer: Susanne Folsø (suppleant: Mogens Gotfredsen) 

c. Område 3: Kollegiet 
1 repræsentant: Ingen valgt 
1 bestyrelsesmedlem: Ingen valgt 

d. Område 4: Private boligejere 
1 repræsentant: Kent Hansen 
1 bestyrelsesmedlem: Kent Hansen (suppleant: …) 



e. Område 5: Ejerlejligheder  
3 repræsentanter: Ingen valgt 
1 bestyrelsesmedlem: Ingen valgt 

f. Område 6: Privat udlejning 
4 repræsentanter: Ingen valgt 
1 bestyrelsesmedlem: Ingen valgt 

g. Område 7: Andelseboliger 
7 repræsentanter: Kaj Bager, Lars Rahbæk, Jes Jensen, Ulla Probst, Erik Larsen, Willy Rau, 
Alice Hansen 
1 bestyrelsesmedlem: Kaj Bager (Suppleant: Lars Rahbæk) 
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