
           
 
 GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
 
 
Tilstede: Lars Rahbek, Rene Jensen, Kenneth Hansen, Kaj Bager, Ruth Fryndt, Mogens Gotfredsen og Merete Schultz 
(ref.) 
Møde onsdag d. 2. marts 
 
DAGSORDEN: 

1. nyt fra formanden 

Fastelavn – Flot arrangement afviklet søndag d. 27. februar. Der var omkring 15 – 20 deltagende børn og 
omkring 30 voksne. Stor tak til Rene, Dorthe og Line. Arrangementet var offentliggjort på FaceBook. Fremover 
vil arrangementer også offentliggøres ved opslag udvalgte steder. 
 
Fibernet – forløber planmæssigt og med fin oprydning, når firmaet er færdigt i områderne. 
 
Forårspleje af grønne områder. Der er modtaget tilbud fra Hede.dk med udvalgte løsninger for udbredt 
biodiversitet og såning af Dansk Vildeng – en blomsterblanding af vilde blomster af dansk oprindelse, der 
anbefales af Danmarks Biavlerforening. 
NOTE: Områder der sås Dansk Vildeng og græs kan ses på vedlagte kort  

2. nyt fra kassereren 

Årsrapport – indtil nu er kun 60 % af alle kontingenter indbetalt. Til de resterende 40 % af enhederne 
kommer der en rykker inden den kommende uge, idet betalingsfristen var sat til 1. marts 2022. 

Dato for repræsentantskabsmøde 2022 er torsdag d. 9. juni.  
Proces frem mod rep møde: udsendelse af papirer til alle områder sker senest første uge i maj måned, 
så der bliver tid til afholdelse af områdegeneralforsamlinger. 
 
Enighed om at støtte en forespørgsel omkring arrangement med foredragsholder. Enighed om at 
støtte arrangementet, så længe det bliver åbent for alle beboere. 

Kasserer udleverede status på kassebeholdning, der viser at der er råd til udvikling af de grønne 
områder og igangsættelse af initiativer. 

3. grønne områder 
 
Lars inviterer rep. fra Odense Kommune ud for at gennemgå muligheder for rewilding i dele af 
kommunens områder – herunder det første markante område på Kirsebærgrenen.  

græsklipning - vilde arealer. Enighed om at bede Hede.dk udvælge to pilotplæner, som friholdes for 
græsslåning i stier og bræmmer. Lars taler med firmaet om dette.  
 
Derudover se under pkt. 1 mht. såning af blomster. 

4. arrangementer 
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miljødag d. 2. april fra kl. 10 – 12. Mødested HUS 88. Alle er velkomne til at deltage. Efter opsamling af 
affald, inviteres alle til grill og en tår at drikke. 

5. Evt. 
Næste møde tirsdag d. 29. marts kl. 19.00 

 


