
GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
Møde i bestyrelsen den 3. december 2016 
 
Til stede: formand Kim Gejbøl, næstformand Kent Hansen, kasserer Kaj Bager (ref) og Susanne Folsø. 
Fraværende: Lars Rahbæk med afbud, Merete Schultz, ligeledes med afbud. 
 
Dagsorden: 
 
Referat fra seneste møde 
 

Er godkendt og ligger på website 

Møde med Hans Breith 
fra Hus 88 

Fordi Hans snart går på pension, havde bestyrelsen inviteret ham til et møde, 
hvor han orienterede os om situationen. 
For tiden er Hus 88 en del af Odense Kommunes UngSyd, men der sker en 
strukturel ændring med de forskellige Ung-områder, hvilket kan berøre os. 
Hans foreslog, at vi kontakter Erik Ravn Nielsen, som er ungdomsskoleleder for 
UngSyd. 
Det fremgik klart i dialogen med Hans, at der er mange, som er interesseret i, at 
der stadigvæk er mulighed for at de aktiviteter, der er i forbindelse med Hus 88, 
kan fortsætte. Der er omkring 20 aktive foreninger, som benytter sig af 
faciliteterne i Hus 88. 
Vi ønsker også, at både Caféen med det tilhørende køkken kan fortsætte. 
 
Efter at Hans var gået, aftalte vi, at vi tager kontakt til Erik Ravn for at få aftalt et 
møde med ham og bestyrelsen. Ansvarlige: Susanne og Kent. 
 

Den løbende  
 

Kaj Bager (KB) gennemgik økonomioversigten og kontoplan.  
I forholde til sidste møde, er der ingen interessante ændringer. 
 

Opfølgning af punkter fra 
tidligere møder og 
aktiviteter. 
 

Juletræet blev tændt den 27. november. Der blev uddelt godteposer. Træet er 
ikke for stort, men pænt. 
De overskydende godteposer bliver uddelt i forbinldese med nytårskuren. 
 

Opfølgning af om de 
grønne områder 
 

Fortsættes fra sidste møde: 
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. 
Vi mangler de sidste billeder. 
 
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. 
 

Nytårskuren 
 
 

Susanne og Kent har ansvaret for tilrettelæggelse af nytårskuren lørdag den 21. 
januar. Susanne skriver invitationen og Kim får den trykt til omdeling. Den 
sendes også til Susanne Kløjgaard, til Facebook. 
 

Indkaldelse af 
suppleanter 

Udsættes til næste møde. 

Næste møde  Onsdag den 18. januar kl. 19.00. Kim har booket lokalet 
 

 


