
GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
Referat af bestyrelsesmødet i bestyrelsen den 28. maj 2018 
 
 
 

Til stede: Kent Hansen (KH), Kaj Bager (KB) referent og Ruth Fryndt (RF),  

Afbud fra: Lars Pedersen (LP), Mogens Godtfredsen og Merete Schultz 

Under pkt. 7: Lars Chr. Christensen (LCC) 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Blangstedgaard 

  

Mandag den 28. maj 2018 kl. 19.00 i HUS 88. 
  

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Økonomi, herunder 

- Områdegeneralforsamlinger 

- Opfølgning på faktiske udgifter til Hauge? 

- Andet? 

5. Opfølgning på sagen 

6. Arrangement for jubilæums-”folket” 

7. Abildgårde på Blangstedgaard 

8. Næste møde 

9. Evt. 

  

 

 1.  Da vi kun var 3 personer, blev der ikke valgt en egentlig ordstyrer. 

 

 2. Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at vi valgte at begynde med pkt. 7, da LCC allerede 

  var til stede. 

 

 3.  Referatet godkendt. 

 

 4.  1.  Områdegeneralforsamling.  

       Indtil nu kun mundtligt fra Område 7, Andelsboligerne og Område 4, Parcelhusene. 

   Skriftligt referat følger. 

   Fra Område 7 er der et ønske om en fast trampolin. 

 

  2.  Opfølgning på faktiske udgifter til Hauge. Blev behandlet på sidste møde.  

 

  3.  Planlægning af repræsentantskabsmødet torsdag den 14. juni kl. 19.00 

   KH skriver den endelige dagsorden. 

   KB sender den. 

 

  4.  Planlægning af Sct. Hans aften. 

   Planen, som blev laves sidste år, følges, med forbedringer. 

   RF sørger for kontakt til Dorte Hus 88 mht. pølser og brød mv. 

   RF sørger for øl og vand fra Blangstedgård Nærbutik 

   RF sørger for kontakt til Ung Odense om trykning af fællessang. 

   KH sørger for en taler. Indtil videre kontakter KH Anders W. Bertelsen. 

   Andre forslag er velkomne.  

   LP sørger for kontakt til Hauge angående bålplads. 

   KB søger Odense Kommune om tilladelse til bål og at vi ønsker en fast bålplads. 

   KB køber forstærkeranlæg 

   KB sørger for vandslange. 
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 5. Sagen:  

  KH har sendt svar tilbage til Odense Politi, som fortsætter med sagen. 

 

 6. LP tager sig arrangementet for jubilæums-"folket". Vi foreslår, at han fx. tager kontakt til Hus 88, 

  til RF og Susanne Kløjgaard. Desuden kan han måske få inspiration fra   

  http://www.blangstedgaard.dk/2018/jubii.html 

 

 7. LCC fremlagde projektet Abildgårde. LCC fik sit ønskede GO fra bestyrelsen. 

  Næste udgave af projektet bliver lagt på hjemmesiden. 

 

 8.  Næste møde planlægges efter repræsentantskabsmødet. 

  

 9.  Evt.  

  Der er skrevet en del om tyverier i området. 

  Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke er vores opgave at sætte overvågning op, men af det er et 

  ansvarsområde for det enkelte boligselskab og de forskellige boligforeninger. 
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