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Møde i bestyrelsen den 24. august 2020 
 
Til stede: Lars Rahbek, Kent Hansen, Kaj Bager, Ruth Fryndt, Jesper Wittchen og Merete Schultz (ref.) 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Nyt siden seneste møde 
- bistader 
Henvendelse fra beboer vedr. opsætning af bistader i området. Enighed om at tilladelse til opsætning skal søges ved 
henvendelse til kommunen. Som udgangspunkt bakker bestyrelsen op om opsætning af bistader i området og synes det 
er en god idé. 
 
 
2. Overkørslen ved broen 
Der er stadig flere biler, der kører over broen ved søen, selvom kørsel ikke er tilladt. Enighed om at rette henvendelse til 
Kommunen om at få sikrere foranstaltninger.  
 
 
3. Repræsentantskabsmøde 
Årets møde afholdes d. 7. september i Hus88 kl. 19.00. Bestyrelsen møder kl. 18.30 
områdemøder er afholdt. Flere forslag/ønsker indkommet, og der orienteres om disse på repræsentantskabsmødet. 
Emner til bestyrelsens beretning gennemgået. 
NOTE: Repræsentantskabsmødet blev aflyst pga. opdaterede retningslinjer ifht. Corona/Covid-19. Ny dato udmeldes på 
et senere tidspunkt. 
 
 
4. Nyt fra kassereren 
Økonomi gennemgået – alt ser fornuftigt ud. 
 
 
5. De grønne områder 
Bestyrelsens ambition er at lave en helhedsplan for de grønne områder – meget gerne med input fra de forskellige 
afdelinger og fra beboerne. Det overvejes at tilknytte en landskabsarkitekt til den samlede opgave. 
 
Der arbejdes videre med opsætning af forhindring ved søjlehuset. Sagen ligger pt. hos kommunen, der har bedt om 
opmåling/kort for området. 
 
Kastanjetræer 
Henvendelse vedr. fældning af visse træer. Bestyrelsen beder om en tydeligere angivelse af hvilke træer, der er tale om. 
 
Vanding af nye frugttræer 
Alle nyplantede frugttræer er gennemvandet med slange flere gange henover sommeren. De fleste overlever, men 
enkelte ser desværre ud til at være gået helt ud. 
 
Hæk ved cykelsti ved pæregrenen gror ud over grusstien. KH går videre med dette. 
 



           
 
 GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
 
 

2 
 

 
6. Aktiviteter  
Miljødag d. 19. september kl. 10 ved Hus88. Fælles skraldeindsamling denne dag. Alle beboere opfordres til at deltage 
for at skabe et renere miljø i området. LR laver opslag, inkl. på Facebook. 
 
 
7. Evt. 
Kaj bestiller et matrikelkort i A0 til ophængning i mødelokalet. Derudover bestilles et luftfotokort. 
 
Gåtur med kommunen vedr. de grønne områder. KB forsøger at finde en mulig dato.  
 
Det undersøges om der skal opsættes yderligere skraldespande i området. 
 
Næste møde afholdes d. 19. oktober kl. 19 
 
 
 
 


