
GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
Møde i bestyrelsen den 6. september 2017 
 
 
Til stede: Kim Gejbøl, Kaj Bager, Lars Rahbæk, Ruth Fryndt, Erik Schandorff, Mogens Godtfredsen og Merete 
Schultz (ref.) 
Afbud: Kent Hansen 
 

1. Præsentation af bestyrelsen. 
Gennemgået. 
 

2. Referatet af repræsentantskabsmødet. 
Referatet er offentliggjort på http://www.blangstedgaard.dk/grundejerforening/referat 

 
3. Konstituering. 

Ny formand er Erik Schandorff 
Næstformand Kent Hansen fortsætter 
Kasserer Kaj Bager fortsætter 
Tidligere formand Kim Gejbøl fortsætter som bestyrelsesmedlem. 
Merete Schultz fortsætter som referent 

 
4. Dato for jubilæum 

Den officielle jubilæumsdato for bebyggelsen Blangstedgård er den 27. april 2018, hvor det er 30 år 
siden den officielle åbning af bebyggelsen fandt sted. Den 27. april er en helligdag, og det foreslås 
derfor at fejringen finder sted den 28. april. I budgettet er afsat 40.000 DKK til fejring. 
Udvalget består af ES, RF og MS, med mulighed for at rekruttere flere deltagere. 

 
      5. Aktiviteter 
 

a. Juletræ  
Der ønskes et større juletræ end i 2016. LR kontakter Park og Vej (Thomas Dalgård) vedr. tilladelse til 
af fælde et træ i Kohaveskoven. Der arbejdes med en løsning hvor gartner Hauge fælder, opsætter og 
fjerner juletræet. Herunder er også lyssætning. Datoen for tænding af juletræet 2017 er den 3. 
december. 
Udvalget til planlægning af juletræstænding består af LR og Susanne Folsø. 
  

b. Nytårskur 
Dato for Nytårskur 2018 er fastsat til den 20. januar. Arrangør er den samlede bestyrelsen efter samme 
koncept som 2017. 
 

              c. Affaldsindsamling 
             Dato for indsamling af affald er i 2018 søndag den 22. april. 
             RF kontakter kontoret for officiel affaldsindsamling i DK, så Blangstedgård kobles på projektet. Brug af  
             container blev vendt og ES undersøger booking af container. 
 
             d. Sct. Hans. 
            Afholdes den 23. juni 2018. KH og MG samarbejder om denne aktivitet. Bestyrelsen vil forsøge at få  
           etableret en fast bålplads. 
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7. Møde med Gartneren 
LR (kontakt til gartner Hauge), ES, KB og MS deltager i arbejdet med de grønne områder. Gruppen mødes med 
gartner Hauge den 13. september kl. 16.30 men henblik på, at følge op på diverse igangværende arbejder. 
 
8. Møde med Parkforvalter Thomas Dalgaard vedr. kommunens grønne områder, og vedligehold heraf. Mulig 
dato findes i oktober måned, og ES, KB, KH + LR deltager. Det planlægges også, at invitere den kommunale vej-
ansvarlige for området. 

10. Næste møde afholdes torsdag den 26. oktober kl. 19.00. ES medbringer til næste møde en plan for 
bestyrelsens samlede møderække. 
 
11. Eventuelt RF orienterede om ønske fra brugere af torvet om afholdelse af møde vedr. retningslinjer og 
opførsel på torvet. ES sætter sig i spidsen for at arrangere dette møde med alle interessenterne. 

KB orienterede om at der bør følges op på sikkerheden på legepladsen. ES undersøger dette. 

Alle fodboldmål på græsarealerne skal have hjul på, for at opfylde krav om at de skal være flytbare.  

 

 

 
 


