Møde i jubilæumsgruppen, d. 8. januar 2018
Til stede: Ruth Fryndt, Kirsti Lorentzen, Marianne (FDF), Gunhild Warming, Susanne Kløjgaard, Karen Olsen,
Ghazal Parbo, Bente Carstensen, Henrik Lynggaard Jensen, Lars Christensen
Afbud: Nina Oehlenschlæger, Dorte Ørebro Pedersen, Erik Schandorff, Merete Schultz

Hjemmeside og Facebook
Jubilæumsfesten er nu blevet lagt på hjemmesiden: www.blangstedgaard.dk/2018/jubii.html og på
Facebook-gruppen Blangstedgård. Samtidig er der blevet sendt e-mails ud til omkring 150 personer, der
tidligere har vist interesse for de aktiviteter, der er i Hus88. Dette har resulteret i 2-3 henvendelser fra
frivillige, så vi skal spørge dem vi kender mere direkte om hjælp til løsning af konkrete opgaver.

Morgenbord
Vi skal i kontakt med nogle flere beboere via boligselskaber og beboerforeninger, så der skal skrives et brev,
hvor vi præciserer hvad vi ønsker af dem. Kristiansdal og Civica er allerede positivt stemt, men vi skal også
have kontakt til andelsboligforeningerne og de andre bebyggelser (Grundejerforeningen har alle adresser).
Flere foreninger har partytelte, som vi evt. kan låne til servering af morgenbrød. (Lars)
Ifølge Odense Kommune bor der i alt 1519 personer i området Blangstedgård:
0 – 6 år
7 – 12 år
13 – 17 år
18 -25 år
26 – 64 år
65+ år
I alt

107
64
68
296
797
187
1.519 beboere

Udendørs lege
Kirsti og Ruth har lavet et budget for dagen på o. 5000 kr. Der skal laves en aftale om aflønning af frivillige –
det kan fx være værdikuponer til en pandekage el. lign. i Caféen. Forslag om udendørs musik på Torvet fx
Harald og Ellen (violin) eller anden folkemusik.

FDF Blangstedgård
Marianne fra FDF præsenterer kort deres ideer med udendørs aktiviteter til jubilæet: snobrød, svævebane,
kanon m.v. De er ca. 20 voksne og i hvert fald 25 børn.
Marianne tilbyder at reservere deres cirkustelt, så vi kan bruge det til vores cirkusforestilling. (Pris ifølge
hjemmesiden er 3000 kr. pr. døgn + 500 pr efterfølgende dag). FDF’erne sætter det op, men der kan sikkert
bruges hjælpere. Gulv kan lejes andet sted.

Nostalgi-café
Det skal gøres hyggeligt i Hus88. Karen foreslår en frugtfrise over døren udført i træ. OK-Kunst eller textilpigerne kan evt. være behjælpelige.

Aften bespisning
Henrik har haft kontakt til Streetfood.dk, og han afventer et tilbud fra Jesper. Desuden har vi kontakt til
Merete Harritz fra Mosters2Go, der gerne vil have hele opgaven alene (200+ spisende). De kræver ikke
startpenge. De tilbyder grillkyllinger, nuggets, sandwich og salat. Men er det nok?
Henrik ønsker at forlade festudvalget, så der skal findes en anden tovholder til opgaven.
Vi kan spørge Banko om de vil være behjælpelige med borde og stole, men der skal måske lejes. Civica og
Kristiansdals fælleshuse kan også bruges (de skal i så fald reserveres).

Musik aften
Ghazal kontakter Hus 88 og finder ud af, hvor meget de kan bidrage til arrangementet. Lars arbejder videre
med Petanque-klubben om lån af laden, samt lægning af gulv.

Flere frivillige søges
Vi skal have lavet en flyer til husstandsomdeling hurtigst muligt.





Hvad skal den indeholde?
o Dato, kort beskrivelse, program, kontaktinfo og find os på Facebook/hjemmeside/Hus88
o Slogan: noget om ’fællesskab’
o Vil du hjælpe? – sætte telt op, borde/bænke, rundstykker, servering, kaffe, tappe fadøl,
assistere ved udendørs lege, indrette hyggelige rum i Hus88
Hvem skal have den?
o Husstande i Blangstedgård
Hvordan får vi den kopieret og distribueret?
o Format: A5 i farvet – trykt for- og bagside (Susanne)
o Kopiering – spørg Nina
o Uddeling – 950 stk. fordeles ved næste møde

Diverse
Der skal laves aftaler om: Flagallé (LCC), strøm (Nina), festtaler (Erik), rundvisning (Anders m.fl. ??)

Vi mødes fremover mandag i ulige uger – dvs. næste møde mandag d. 22. januar kl. 17

