Møde i jubilæumsgruppen, d. 28. november 2017
Til stede: Karen Olsen, Lars Christensen, Kirsti Lorentzen, Henrik Lynggaard Jensen, Susanne Kløjgaard,
Ghazal Parbo
Afbud: Merete Schultz, Ruth Fryndt, Erik Schandorff, Nina Oehlenschlæger, Lena og Jens Holt
Dette er det 2. møde, hvor det skal afklares, om vi kan holde en jubilæumsfest til markering af Blangstedgårds 30 års jubilæum d. 28. april 2018 (sidste møde før jul afholdes d. 12. december kl. 17:00).
Der blev fulgt op på de ting, som der blev aftalt på mødet d. 14. november og flere ideer kom til. Der
begynder at tegne sig et billede af et heldagsarrangement; men det er endnu for tidligt at bedømme om vi
kan overkomme så stor en opgave. Lige nu er det vigtigst at få et overblik over, de ting, som skal aftales i
god tid, så vi kan få et overblik over økonomien dvs. både indtægter og udgifter. Ved det næste møde skal
det aftales, hvordan vi deler os i forskellige udvalg, der har ansvaret for mere afgrænsede arbejdsopgaver.
Foreløbigt dagsprogram:
Formiddag:
•
•

Fælles morgenbord for alle med borde langs Stammen (ES)
I samarbejde med Nærkøb og de store boligselskaber (søge om økonomisk støtte - en gave?)
Det skal undersøges mht. kaffemaskine (Lars, Kirsti), borde, stole, termokander m.v. (vi kan
overveje om kaffe skal koste 10 kr.)

Eftermiddag:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Udendørs:
FDF – for børn (pris forfriskninger til FDFs børn og voksne) (RF)
Udendørs lege og spil for børn i området mellem Æblegrenen og Pæregrenen (KL og RF)
Cirkus Flik-Flak, forestilling på 45 minutter (pris 5000 kr. + moms + forfriskninger til børn) (SK)
o Ikke med cirkustelt, da det er for tidligt på sæsonen og pris 15.000 kr. + moms
Mads og Mikkel IS – salg af pandekager (som aflastning for cafeen hvis der kommer mange) (SK)
o Skal have adgang til vand og strøm
Indendørs:
Børnecentret udstilling af børnetegninger af huse i Cafe88/Hus88 (SK)
Udstilling af tøj og ting fra 1980’erne – Merete kontakter Tidens Samling (spørg også Louise)
Udstilling med computere o.lign. fra 1980’erne – Merete kontakter Mediemuseet på Brandts
DR viser lige nu film fra 80’erne: Husker du dengang i 80’erne – kan optages og vises på TV
Musikanlæg med musik fra 80’erne (playliste)
Frimærke fra 1988 med søjlehuset (SK)
Konferencerummet kan indrettes til en ’nostalgi-café’, hvor beboere der var med for 30 år siden og
beboere der har boet i Blangstedgård i mange år kan mødes og fortælle og vise billeder

o

•

Karen efterspørger gamle eksemplarer af Frugtpressen og foreslår at nogen kan skrive
deres erindringer ned som en særudgave af avisen
o Karen besøger Historiens Hus og finder ud af om de kan hjælpe med noget
o Karen spørger sig frem i Hus88 om der evt. ligger noget i kælderen?
Salg af kaffe og kage i Café88 (endnu ikke aftalt)

•
•

Jubilæum:
Festtale af Henning Kirk (aftale indgået) (ES)
Festfyrværkeri om aftenen eller opsendelse af balloner om eftermiddagen) (MS)

Aften:
•
•
•
•

•

•
•
•

Fest – vi anslår at der kan komme ca. 200 mennesker
Pris for deltagelse 150 kr. med billetsalg i Café88 (eller 88 kr. hvis det kan lade sig gøre)
Spisning – 17:00-20:00 – enten noget vi selv laver, fra Kokken & Jomfruen eller forskellige former
for food trucks/street food (inspiration fra Storms Pakhus) – Henrik kommer med nogle forslag (HJ)
Musik – Sabor Latino er 5 mand og spiller latinamerikansk salsa (pris 10.000 kr.) (GP)
o Ghazal og Susanne mødes med Kulturkontaktens musikudvalg torsdag d. 7. december i
Borgernes Hus og ansøger Odense Kommune om økonomisk støtte til honorar (GP & SK)
Lokale: Det undersøges om den gamle lade kan lånes til arrangementet (vi kan spare et stort telt).
o Lars undersøger hos petanqueklubben (om vi må låne laden i weekenden) og spørger Anker
Boye ang. gulv i laden og hvad det vil koste at få lagt et løst gummigulv. (LC)
o Det skal undersøges mht. orde, stole, lydanlæg m.v.
Salg af øl, vand og vin i Café88 (endnu ikke aftalt)
Vi skal huse at søge tilladelse hos politi og andre myndigheder
Ekstra toiletter - GODIK

Diverse – generelt:
•
•
•
•
•
•
•

Vi skal gøre opmærksom på at folk skal sætte kryds i kalenderen: d. 28. april 2018
Der oprettes snart en Facebook-side – Blangstedgårds 30 års jubilæum
Der omdeles en flyer til hele Blangstedgård og boligområderne tæt ved fx Slagkrogen, Herluf Trolle
Der skal findes flere aktive der vil være med til at løse afgrænsede opgaver på dagen
Der skal nedsættes de nødvendige udvalg: Nostalgicafé, udendørs lege, aftenfest, reklame,
sikkerhed og renovation
Det skal afklares, hvordan vi i praksis skal kommunikere med Grundejerforeningen mht. økonomi
(SK kontakter Kaj Bager)
Det skal afklares med medarbejderne i Hus88, hvilken rolle de skal have i forbindelse med den
praktiske gennemførelse af jubilæumsdagen (der er givet en interessetilkendegivelse; men der skal
holdes et møde med repræsentanter for husets ledelse og medarbejdere) (SK indkalder til et møde
hurtigst muligt)

