
           
 
 GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
 
 

Møde i bestyrelsen d. 9. januar 2020 

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

 
 
1. Nyt fra formanden 
 
Grusstierne er blevet ordnet med ekstra grus og efter en periode med løs grus, er stierne ”faldet” 
fint sammen og fungerer godt. Meget fint arbejde, der også var tiltrængt. 
Orientering om nyplantning af 25 kirsebærtræer. Ligeledes er der i området plantet tre stk. 
Koreakornell, der er et storblomstrende træ. Derudover er der sat 36 frugttræer primært i 
placeringer, hvor der tidligere er fældet træer. 
Der er sat 8 æbletræer ved Kirsebærgrenen, men placering og antal stemmer ikke overens med 
det bestyrelsen har aftalt med gartnerfirmaet, og det aftales derfor at der kigges på en anden 
løsning. 

 

2. Nyt fra kassereren 
 
Kaj følger op på trafikmålingen henover broen. Målingen blev foretaget i sensommeren, og vi 
håber på snarligt svar. 
Kaj har deltaget i kursus om opbevaring af personfølsomme oplysninger – også kaldet GDPR, og 
orienterede om gældende retningslinjer. 
Kaj udleverede økonomisk oversigt, og det kan konstateres at indtægterne er som forventet og at 
udgifterne også er som forventet, dog er der brugt lidt flere penge på legepladser og vand end 
forventet. Budgettet holder. 
 
 
3. Grønne områder 
 
Se tillige punkt 1. 
Stien nederst mellem Kirsebærgrenen til Stammen skal også forbedres. Kaj undersøger hos 
kommunen om der kan fældes et rønnetræ dér, og Lars taler med gartner Hauge om 
pris/etablering. Derudover fældes to stk. høje træer ved Kirsebærgrenen 25, som aftalt i efteråret 
2019.  
Det aftales at tage en vandring med Hauge søndag d. 2. februar kl. 10.00 for at aftale nærmere 
vedr. overordnet beskæring/plantning. Lars tjekker med Hauge. 



           
 
 GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
 
 

Lars deltager i et nyoprettet netværk under Odense Kommune med titlen By & Vand – første 
møde afholdes mandag d. 13. januar. 
Legepladsernes vedligehold: der skal forventes ekstra udgifter til færdiggørelse af arbejdet, 
herunder evt. udskiftning af gyngestativ med mere. Dette vendes også på vandring d. 2. februar. 

 

4. Arrangementer 
 
Der afholdes Nytårskur lørdag d. 25. januar kl. 11 – 13 i Hus 88. Ruth booker hos Hus88/Ninna. 
Bestyrelsen møder kl. 10.30. 
Der kommer opslag på Facebook og bestyrelsen hænger invitationer op i de respektive områder. 
 
 
5. evt. 
 
Næste møde 9. marts  
 


