Møde i jubilæumsgruppen d. 22. januar 2018
Til stede: Kirsti Lorentzen, Susanne Kløjgaard, Ghazal Parbo, Lars Christensen, Susanne Folsø, Dorte Ørebro
Pedersen, Erik Schandorff
Afbud: Ruth Fryndt, Gunhild Warming, Henrik Lynggaard Hansen, Bente Carstensen
SIDEN SIDST: Der er blevet oprettet en Facebook-side: ”30-års jubilæum Blangstedgård” - så vi kan
kommunikere i fuld offentlighed. Her kan vi kommunikere med hinanden og inspirere andre til at tage del i
arbejdet. Der er forslag om en slags: ’Hvornår var det nu det var?’ med billeder og oplevelser fra de forgangne 30 år i Blangstedgård. Alle opfordres til at skrive på siden.
NYTÅRSKUR: Den 3. februar holder Grundejerforeningen nytårskur. Vi vil være til stede og fortælle om
jubilæumsfesten og invitere beboere til at hjælpe med konkrete, praktiske opgaver.
FRIVILLIGE: Der udarbejdes en liste som frivillige kan skrive sig på med navn, e-mail og tlf.(Facebook +/-)

Tidsplan for d. 28. april
10:00-12:00
11:00-14:00
14:00-14:45
15:00-16:30
16:00-19:00
19:00-??

Fælles morgenbord
Udendørs lege og indendørs aktiviteter
Cirkus Flik-Flak
Officielt arrangement – taler og musik
Street Food marked
Fest med musik

Nyt fra grupperne
MORGENBORD: Der arrangeres et fælles morgenbord med kaffe, juice og rundstykker langs Stammen.











Kiosken er blevet spurgt om pris på 800 rundstykker, samt Kærgården m.v.
Kaffe foreslås lavet i Hus88 samt fælleshusene (sponsor til kaffe søges)
Forslag om at finde en sponsor til kaffekrus – evt. med reklame (gerne genbrugsmaterialer)
Borde og stole – der indhentes et tilbud
Der er forespurgt om flag til en flagallé hos Teknisk Forvaltning
Forslag om at låne partytelte til overdækning af borde med rundstykker m.v. lokalt
Forslag om hornorkester der kan vække folk – fx Odense Pigegarde, Politiorkestret
Forslag om sangkor el. lign. (Rosengårdskolens kor har sagt nej (weekend))
Hvor mange frivillige skal der bruges og hvilke opgaver?
Gruppen (Erik, Lars, Susanne og Susanne m.fl.) mødes d. 29. januar

UDENDØRS AKTIVITETER: Forskellige aktiviteter for børn og voksne





FDF, Killevippen og Kastanjen har givet tilsagn om at deltage
Forslag om at arrangere rundvisninger i området med guide
Mads & Mikkel opstiller en bod/vogn, hvor gæster kan købe pandekager (SK)
Gruppen (Ruth, Kirsti, Susanne m.fl.) mødes d. 12. februar
– alle aktive inviteres, så mødedatoen afhænger af hvornår flest muligt kan deltage.

INDENDØRS AKTIVITETER: Forskellige aktiviteter for børn og voksne




Odense Model Jernbane Klub har givet tilsagn om at holde åbent hus
Petanque, Stenklubben og Banko spørges (LCC og SK)
Boligselskaberne tilbydes at lægge reklamemateriale til muligt interesserede ejere/lejere

NOSTALGI-CAFÉ: Der arrangeres en café i Hus88 enten d. 21. eller 28. april med udstillinger og oplæg.




Fotoklubben og Børnecentret Blangstedgård har givet tilsagn om at udstille (SK)
Lars har fundet nogle interessante tekniske tegninger, som kan udstilles (print A3)
Anders Berthelsen m.fl. spørges om de har lyst til at skrive noget om Blangstedgård

CIRKUS FLIK-FLAK




Det afklares om FDF kan udleje og opstille deres telt – og hvor det skal stå? (SK og Ruth)
Skal der bruges ekstra hjælpere til at rejse teltet og tage det ned? (SK)
Der skal være forfriskninger til børnene efter forestillingen (hvor mange børn?) (SK)

OFFICIELT ARRANGEMENT






Grundejerforeningen skal stå for denne del af arrangementet (bestyrelsesmøde d. 24. januar)
Erik Thomsen fra Kristiansdal har givet tilsagn om at holde en festtale
Borgmester Peter Rahbæk Juhl spørges om han vil komme (LCC)
Musikskolen og Ung Odense har givet tilsagn om at deltage – de øvende bands skal spørges
Scene og lydanlæg?? – hvor skal det foregå? – strøm? mv. (Nina)

BESPISNING: Forslag om Street Food








Forslag om at Café88 står for bespisning til de frivillige (pris + frivillig hjælp aftales)
Café88 holder åbent med kaffe og kage indtil kl. 16:00
Forslag om StreetFood marked efter kl. 16:00
Der er kontakt til Moster2Go – vi er stadig interesserede – bindende aftale om 14 dage (SK)
LCC undersøger to andre kontakter
StreetFood.dk er ikke vendt tilbage som aftalt
Der skal være mulighed for vegetar- og veganermad

AFTENFESTEN






Musik: Der er lavet aftale med Latino Sabor (Ghazal)
Lokale: Det undersøge om kørestolsliften er i orden så salen kan bruges til arrangementet –
alternativt kan festen flyttes til Bækholmskolen. (Susanne F og Ghazal)
Det undersøges om Café88 har en bevilling til alkohol der dækker (Dorthe)
Der foreslås en lav billetpris så alle kan være med. Billetsalg fra Hus88
Festgruppen (Ghazal, Susanne, Erik, Dorthe m.fl.) mødes d. 31. januar – tidspunkt aftales senere

OPRYDNING: Udendørs og indendørs rengøring før og efter



Grundejerforeningen arrangerer miljødag ugen før jubilæumsfesten
Det undersøges hvad det koster at leje en container eller om der skal bruges rengøringsfirma

Kommende møder:






Møde om fælles morgenbord – d. 29. januar kl. 17:00 i Hus88
(Erik, Lars, Susanne og Susanne m.fl.)
Fælles planlægningsmøde d. 5. februar kl. 17:00 i Hus88
Møde om udendørs lege d. 12. februar kl. 17:00 i Hus88
Repræsentanter fra Killevippen, Kastanjen og FDF inviteres (mødet flyttes hvis nødvendigt)
(Ruth, Kirsti og Susanne)
Møde om aftenfest – onsdag d. 31. januar – tidspunkt aftales senere
(Susanne F, Ghazal, Dorthe, Erik og evt. Susanne K)

