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Konstituerende bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgaard 

torsdag den 23. august 2018. 

 

 

Deltagere: Mogens, Kent, Ruth, Lars, Jesper og Merete 

Afbud: Kaj og Simon 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Lars blev ordstyrer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

4. Konstituering 

Kaj genvalgt som kasserer 

Jesper valgt som formand, og Lars som næstformand 

Merete fortsætter som referent 

Bestyrelsen ser således ud pr. august 2018: 

Jesper Wittchen 

Lars Pedersen 

Kaj Bager 

Merete Schultz 

Kent Hansen 

Ruth Fryndt 

Simon Felin 

 

5. Nedsættelse af udvalg 

- Aktivitets udvalg – Ruth deltager som tovholder, og Mogens er også medlem. Derudover forsøges 

at skaffe flere frivillige til udvalget. 

 

- Grønt udvalg (bl.a. kontakt til gartner) og opfølgning på grønne områder – Lars, Merete og Kent 

deltager. Gartnerkontrakten skal snarligt genforhandles, da den udløber i år. 

 

- Renoveringsudvalg (ex. Legepladser) – Kaj og Jesper deltager. 

 

 

6. Tilbud på legeplads eftersyn 

Grundejerforeningen har ansvar for tre legepladser i området, og disse skal gennemgås for at sikre 

at sikkerheden er i orden. Det besluttes at igangsætte et eftersyn af alle tre legepladser, og 

herefter sættes evt. sikringsarbejde i gang. Der er afsat et beløb i budgettet til dette. 

 

7. Henvendelse fra Heidi Munk Jensen, Ajour Advokater vedr. sagen 

Det besluttes at sende fordringen til Fogedretten via advokat.  

 

8. Henvendelse fra beboer vedr. mulighed for ansøgning om lysopsætning på fitnessbanen og 

tennisbanen.  

Tennisklubben ligger uden for grundejerforeningens regi. Hvis beboeren ønsker at søge tilskud til 
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lyssætning hos Odense Kommune, er der GO fra Grundejerforeningen. 

 

9. Gartner Hauge har i sommerens løb stubfræset og ryddet op i flere øer rundt i området. 

Nyplantede æbletræer er vandet i løbet af sommeren, og det ser ud til at alle har overlevet. 

 

10. Næste møde 

Torsdag d. 27. september kl. 19.00 

Jesper rundsender dagsorden 

 

11. Evt. 

Årets juletræ tændes den 1. december på Store Torv. Ruth har arrangeret med den lokale FDF-

klub at de deltager i arbejdet. Arrangementet starter kl. 15.00, og juletræet tændes kl. 17.00 

 

Forslag: aktivitet ”æbledag” hvor man kan presse æbler til saft. Forslaget kommer i idébanken i 

det grønne udvalg. 

 

Forslag: der skal arrangeres en gå-tur for hele bestyrelsen rundt i området. Det grønne udvalg 

arrangerer dette. 

 
 
 
 
 
Merete Schultz 
d. 24. august 2018 


