
GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
Møde i bestyrelsen den 14. november 2016 
 
Til stede: formand Kim Gejbøl, næstformand Kent Hansen, kasserer Kaj Bager, Lars Rahbæk, Susanne Folsø 
og Merete Schultz (ref.) 
 
Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat 
fra seneste møde 
 

Godkendt og lagt på website 

Den løbende økonomi og 
indkrævning af 
kontingent. 
 
 

Kaj Bager (KB) gennemgik den samlede økonomioversigt og kontoplan.  
KB gennemgik også Grundejerforeningens forsikringsforhold (alm. Brand), 
herunder lejepladsforhold. KB gennemgik ligeledes mulighed for anskaffelse af 
en bestyrelsesansvarsforsikring hos firmaet AIG. Bestyrelsen enedes om at KB 
gerne må indhente et tilbud. 
 

Opfølgning af punkter fra 
seneste møde, herunder 
de grønne områder 
 

Lars Rahbæk (LR) følger op med gartnerfirmaet Hauge om rydning af 8 grønne 
områder, der er indeholdt i årets kontrakt. 
 
Enighed om at områderne bør nummereres og fotograferes inden plan for 
yderligere fældning iværksættes. Bestyrelsen deler området imellem sig og har 
fotos klar til næste møde, hvor master-plan for området påbegyndes. 
 
Enighed om at næste step i processen vil være, at der skal planlægges en gåtur i 
området med kontaktperson fra Odense Kommune. Kent Hansen (KH) 
planlægger denne tur, og emnerne vil være vedligehold af de grønne områder 
og flisebelægning. 
 
Svar gives på beboerhenvendelse vedr. trærydning af eget området. KB 
formulerer svar, samt iværksætter indkøb af motorsav (+sikkerhedsudstyr) og 
busk-rydder. 
 
LR sørger for levering af juletræ. Susanne Folsø (SF) er tovholder på juletræs-
projektet. Batterilyskæder x 4 indkøbes, KB sørger for dette. Opsættes lørdag 
den 26. november, og tændes søndag den 27. november kl. 17.00 SF sørger for 
godteposer + evt. booking af julemand.  
 
Nytårskur: Fastlægges til lørdag den 21. januar. Program planlægges på næste 
møde. 
 

Indkomne forslag 
- Blangstedgårds 30-års 
jubilæum forår 2018 
 

Bestyrelsen vil gerne indarbejde et beløb i budgettet til at holde et 
jubilæumsarrangement i 2018. Kim Gejbøl (KG) kontakter forslagsstiller.  
Punktet og beløb skal indgå i et kommende repræsentantskabsmøde. 
 

P-afgifter (skilte) 
 
 

KH undersøger hos Odense Kommune om det er lovligt at opsætte p-afgiftsskilte 
på boligselskabernes område. 
 
 

Indkaldelse af 
suppleanter 
 

Udsættes til næste møde. 



GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
Møde i bestyrelsen den 14. november 2016 
 
Adresseliste for den 
samlende bestyrelse 
 

KB sender en ny opdateret adresseliste til bestyrelsen. 
 
 

Næste møde  Mandag den 12. december kl. 18.00. SF booker mad via Hus 88. 
Tirsdag den 3. januar kl. 19.00 ordinært møde. 
 
 

 


