
Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Blangstedgaard  

 

torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 i HUS 88. 

 

Dagsorden: 
  

 1. Valg af ordstyrer 

 2. Godkendelse af dagsorden 

 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 4. Økonomi 

 5. Opfølgning på faktiske udgifter til Hauge 

 6. Jubilæumsfest 

 7. Henvendelse fra Hanne Ross 

 8. Henvendelse fra Lene W. Nielsen  

 9. Status på ”sagen”. Lukket møde. 

 10. Næste møde 

 11. Evt. 
  

 

Referat: 
 

Tilstede: Kent Hansen (KH), Ruth Fryndt (RF), Lars Pedersen (LP), Kaj Bager (KB), Mogens Gotfredsen 

Samt under punkt 6: Susanne Kløjgaard (SK) 

Afbud fra: Merete Schultz og Erik Schandorff 

1. KH. Referent KB 

2. Dagsorden godkendt, med den ændring, at pkt. 8 skal være et lukket møde 

3. Referat godkendt 

4. Opkrævningerne for året 2018 er sendt ud. Desuden er opkrævning for renovering af skurene genoptaget, således at 

2. rate er sendt til betaling pr. 1. marts 2018. 3. rate pr. 1. marts 2019. Sidste rate pr. 1. marts 2020. Hver rate forventes 

at indbringe 13.000 kr. 

Regnskabet er sendt til vores revisor. Regnskabet udsendes som sædvanlig til de forskellige repræsentanter inden 

områdegeneralforsamlingerne og repræsentantskabsmødet. Pga. diskussionen på Nytårskuren skal vi senere se på, 

hvordan regnskaberne skal offentliggøres. 

5. KH og KG samarbejder inden næste møde om dette punkt. 

6. Som nævnt var SK til stede. 

SK uddybede de referater, som hun tidligere har udsendt. Her vil jeg bede Susanne om at sætte link ind til referaterne. 

KB ansøger om spiritusbevilling til Jubilæumsfesten. En lejlighedsbevillling. 

7. Henvendelsen blev diskuteret og bestyrelsen arbejder videre med de problemer, der er rejst og svarer Hanne Ross 

8. Henvendelsen blev kort diskuteret, og vi samarbejder med gartneren på at få ordnet de nævnte områder mellem 

Kirsebærgrenen og Blommegrenen. 

9. Lukket møde.  

Følgende fjernes fra det endelige referat inden offentliggørelsen: 



Lukket referat: KH har kontaktet både vores advokat og Fyns Politi. KH har forberedt klage til statsadvokaten om 

forløbet af sagen. KH har også rykket for svar fra advokaten og fra Fyns Politi. 

Vi venter spændte på svarene og er klar til at handle. 

10. Næste møde er Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00. 

KH og KB udarbejder forslag til Budget 2019. Alle tænker over mulige punkter på budgettet. 

 

11. Eventuelt. Intet. 

Kaj Bager 

 


