
           
 
 GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
 
 

Bestyrelsesmøde den 27. september 2018 

 
Til stede: Jesper Wittchen, Mogens Gotfredsen, Kent Hansen, Kaj Bager, Ruth Fryndt, Lars Rahbek, Simon 
Felin og Merete Schultz (ref.) 

 

1)Valg af dirigent 

Ruth blev valgt som aftenens dirigent. 

2) Nyt fra formanden 

- herunder henvendelser fra beboere. 
Henvendelse fra beboer vedr. ulovligt salg af rusmidler på torvet. Grundejerforeningen retter 
henvendelse til politiet herom, og beder dem om at være opmærksom på problemet.  
 
 a) Markvandring/Studiedag. 
Enighed om at den samlede grundejerforening tager rundt i hele området og kigger på hvad der skal ske 
med de grønne områder. Søndag d. 28. oktober kl. 10 – 14 med start fra Hus 88.   
 
 b) Forslag om fast mødefrekvens  
Enighed om at lægge 3 møder før sommerferien og 3 møder efter sommerferien. Derudover mødes de 
nedsatte udvalg. 

Torsdag 29. november 2018 
(nytårskur 12. januar kl. 11 - 13) 2019 
Torsdag 17. januar 2019 
Torsdag 14. marts 2019 
Torsdag 9. maj 2019 
områdegeneralforsamlinger 
Onsdag 12. juni 2019 repræsentantskabsmøde  
 

3)  Nyt fra kassereren 
 
Alle medlemmer underskriver referat fra konstituerende møde. Betalingsgodkendere, i samarbejde med 
kasserer, bliver formand Jesper og næstformand Lars. 
 
 a) Økonomisk overblik 
Kasserer udleverede oversigt vedr. status på foreningens økonomi, hvoraf det fremgår at stort set alle 
kontingenter er indbetalt, og at man kan konstatere at foreningen følger budget. 
 

4)  Grønt udvalg 
 
 a) Kontrakt med gartner. 
Den nuværende kontrakt med gartner Hauge udløber den 1. oktober 2018. Det grønne udvalg mødes 
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ASAP og laver herefter en indstilling om kommende kontrakt til den samlede bestyrelse.  
Et enkelt træ, der er ødelagt af stormen skal undersøges nærmere, og om det evt. skal fjernes/fældes. 
Lars tjekker status på træets tilstand med mandat fra bestyrelsen til at træffe beslutning herefter. 
 
 b) Legepladserne, mål, skure og stier 
Jesper har kontakt med inspektør, der skal inspicere legepladserne og tjekke sikkerheden dér. 
Målene skal have påmonteret hjul, og dette skal ordnes. Jesper kigger på en løsning. 
 
Skurene: Stadig lidt uklart hvem udvalgte skure tilhører. Ruth håndterer på udvalgt skur på Æblegrenen. 
Derudover ligger der et forladt skur på Kirsebærgrenen, hvor der er usikkerhed om ejerforholdet. Simon 
sikrer opsætning af seddel vedr. forespørgsel om ejerforhold. 
Stier: Flere stier i området er slidte og fremstår ikke længere særlig pæne. På den kommende vandring 
vil man kigge på stierne også. Ejerforhold vedr. stierne skal undersøges, dette undersøger det grønne 
udvalg. 
Simon undersøger mulighed for opsætning af spejl for at øge trafiksikkerheden ved Blangstedgårds Allé. 
 
5) Aktivitetsudvalg 
 
 a) Juletræ 
Den 1. december afholdes juletræsarrangement, med start kl. 14 med juleklip og hygge, træet tændes kl. 
17.00.  
Lars og Ruth samarbejder vedr. træopsætning, hvoraf Ruth har kontakt med de lokale spejdere. Der 
indkøbes en overkørselsrampe til ledningerne. Lars og Simon sikrer dette. 
 
 b) Nytårskur 
Ruth arrangerer, med hjælp fra resten af bestyrelsen. 

Derudover aftales det at der planlægges et fastelavnsarrangement. 
 
Skt. Hans arrangement skal også forberedes, herunder planering af fast bålplads. Kaj undersøger dette. 

6) Renoveringsudvalg 
 
Jesper arbejder på flere forbedringer. Ruth og Kaj undersøger mulighed for opsætning af opslagstavle. 

7) evt. 
 
Simon henviser til en app fra Odense Kommune, der hedder GIV ET TIP, erfaring siger at kommunen 
reagerer hurtigt på henvendelser hér. 
 
Simon vil gerne deltage i arbejdet med websiden og facebooksiden, og retter henvendelse til nuværende 
administrator herom. 
 


