
           
 
 GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
 
 

Møde i bestyrelsen d. 26. august 2019 

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

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden 
Kort gennemgang af sommerens korrespondance vedr. grønne områder. 
 

2. Nyt fra kassereren 
Kaj Bager gennemgik budget, fakturaer og gav et generelt overblik over økonomien. Status er, at 
er økonomien ser fin ud, også de to konti vedr. grønne områder. 
 

3.  Nyt fra de grønne områder 
Gartner Hauge har beskåret flere hængende grene henover sommeren, for at give plads til kørsel 
med græsslåmaskinen. Der er foretaget græsslåning ift. kontrakt. 

 
Beplantning – der plantes kirsebær på Kirsebærgrenen, i det område hvor der sidste år blev 
ryddet op. Lars beder gartner Hauge om at skitse på mulige løsninger. inkl. priser. Der bedes om 
to forslag. Der indhentes også tilbud på nyplantning af 3 – 4 æbletræer, hvor der tidligere er 
fældet tilsvarende på Kirsebærgrenen. Alle dele gerne til iværksættelse så hurtig som muligt.  
 
Derudover bedes der om forslag til at mere blomstrende og ”vildt” område, i stedet for ”pæne 
klippede plæner”. Inkl. pris. Lars kontakter Hede Danmark. Området v. Kirsebærgrenen ses som et 
pilotprojekt i forhold til dette. 

 
Der arbejdes med evt. mindre nyplantning i området ud for Kristiandals byggeri på 
Blommegrenen. 
Derudover med mindre beplantning ved et af parcelhusene.  
Samt fældning af krat mellem to af parcelhusene. Kent svarer på henvendelsen vedr. dette. 

 
Der fældes træer ved skurene i løbet af efterår og vinter. Dette sker på grund af diverse 
ødelæggelser af områderne/fliserne omkring skurene. Kent og Kaj foretager dette. Herefter 
overvejes nyplantning, evt. sommerfuglebuske. Kaj undersøger hos kommunen vedr. evt. 
tilladelse. 

 
Der skal også arbejdes videre med genopretning af stierne i området. Der skal indhentes pris på 
genetablering af stien ved tennisbanerne. Lars indhenter pris hos Hauge. Herefter igangsættes 
arbejdet, hvis prisen findes acceptabel. 

 
 

4. Legepladsernes sikkerhedsinspektion 
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Der laves en aftale (Jesper) med sikkerhedsinspektører, hvor man via en endelig gennemgang og 
et samlet overblik på, hvad der evt. skal laves for at Grundejerforeningens legepladser opfylder 
alle sikkerhedsmæssige krav. Jesper, Lars og Kaj deltager i dette. 

 
Der arbejdes ligeledes med indkøb og montering af hjul på grundejerforeningens fodboldmål. 
Jesper undersøger mulige løsninger for indkøb/montering. 

 
5. Eventuelt 

 
Jesper undersøger muligheder for et printet stort matrikelkort, der efterfølgende kan hænge i 
bestyrelsens mødelokale. 

  
Næste møde afholdes d. 24. september kl. 19.00.  


