
Referat fra Grundejerforeningen Blangstedgårds konstituerende 

bestyrelsesmøde 

 

torsdag den 28. juni 2018 kl. 19.00 i HUS 88. 
 

Dagsorden 
  

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Konstituering 

5. Nedsættelse af udvalg 

6. Økonomi 

7. Kommende møder 

8. Evt. 

  

Mvh. Kent 

 

Til stede: Vivi Schandorff (VS), Jesper Wittchen (JW), Lars Pedersen (LP), Kent Hansen (KH), 

Ruth Fryndt (RF), Kaj Bager (KB). 

 

Afbud fra Merete Schultz. 

 

Inden mødet begyndte, meddelte Vivi Schandorff, at hun syntes, at der ikke var nogen grund til at 

hun deltog, da de flytter pr. 1. september. Det tog vi resterende til efterretning. 

  

1. Valg af ordstyrer 

KB, som også blev referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med den ændring, at pkt. 3 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde ændres til 

Godkendelse af referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 14. juni 2018. 

3. Godkendelse af referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde  

Referatet blev godkendt. 

4. Konstitueringen 

Konstitueringen blev udsat til næste møde, da vi var for få deltagere. 5 i alt. Vi aftalte, at KH 

fortsætter som konstitueret formand indtil næste bestyrelsesmøde i uge 33. KB fortsætter som 

kasserer. Desuden vil vi prøve på at få flere med i bestyrelsen, da der er meget arbejde for de 

medlemmer der er der nu. Det er vigtigt, at alle områder, som nævnt i vedtægterne er repræsenteret. 

KB spørger Mogens Godtfredsen, om han vil være med. (Det har han accepteret). Hele bestyrelsen 

opfordres til at skaffe flere medlemmer til bestyrelsen. 



JW spørger Simon Felin som bor i OBO i Kirsebærgrenen (i område 2). (Det har han accepteret).  

 Er der nogle, som læser dette, som vil melde sig frivilligt? Der er plads til flere. 

5. Nedsættelse af udvalg 

Alle udvalg er åbne udvalg, hvilket betyder, at det forventes, at flere melder sig til arbejdet til 

udvalgene. 

 A: Aktivitetsudvalg: RF, ??, ??. 

 B: Grønt udvalg: LP, KH, ??, ??, 

 C: Grønt renoveringsudvalg: KH, KB, ??, ??. 

 D: Kreativitetsudvalg: ??, ??. 

6. Økonomi 

Selve økonomien er uændret. Det blev besluttet at vi (selvfølgelig) skal sikre os at alle 4 

legepladser, som vi har ansvaret for, er i forsvarlig stand. JW kontakter Jens Krøyer, som har 

forstand på legepladser.(Dette er gjort) 

Gartneren fortsætter som planlagt, når vejret tillader det. Ved Pæregrenen 253 er der fældet 

bevoksning, som både ligger på deres område og på Grundejerforeningens. Derfor deles udgiften til 

denne fældning med 1/3 til Pæregrenen 253 og 2/3 til Grundejerforeningen. 

Mht. jubilæumsfesten 2018:  

1. Fordi Grundejerforeningen ønskede at sige de frivillige tak for det store arbejde de havde lagt i 

forbindelse med jubilæet, var Grundejerforeningen vært for en evaluering med god mad. 

2. Men der var 3 personer, som havde lagt særdeles meget arbejde i jubilæet, så de har hvert fået et 

gavekort til Rosengårdscenteret: Susanne Kløjgaard, Dorte (Hus 88) og Lars Chr. Christensen. 

7. Kommende møder 

KH sender en doodle således at den bedste mødedato i uge 33 kan fastsættes. 

8. Evt. 

Der arbejdes videre med sagen, som er sendt videre til både Odense Politi og vores advokat. 

 

Kaj Bager 

Referent 

 


