
Referat fra møde i grundejerforeningen d. 27-6.

Nyt fra formanden:
Konstituering:
Bestyrelsen består af:
Formand: Lars Rahbæk
Næstformand: Jesper Wittchen
Kasserere: Kaj Bager
Rene Jensen
Mogens Godtfredsen
Ruth Fryndt
Merete Schultz

Ruth bestiller lokale og forplejning til hvert møde.

Mødet d. 30/5 blev aflyst pga. sygdom og dobbeltbookning.

Skure:
Der er indhentet tilbud på renovering af et tomt og ejer løst skur på Æblegrenen. Tilbuddet er
accepteret, og Kaj giver tømreren besked.

Parkering på græsareal ved tennisklubben.
Kaj har haft kontakt til tennisklubben og drøftet problematikken med parkering på
græsarealet. Der bliver undersøgt, om der kan etableres et par parkeringspladser for enden
af Kirsebærgrenen ved siden af cykelstien. Kaj og Mogens tager kontakt til Odense
Kommune.

Legitimations til Middelfart Sparekasse.
I forbindelse med Middelfart Sparekasse overtager Folkesparekassen, skal bestyrelsen
fremsende legitimations. Alle sender oplysningerne til Kaj.

Besøg på torvet
Fyns Politi har øget patruljering i området pga. af problemer med besøgende som uden legal
grund opholder sig i området. Ved utryg adfærd fra besøgende kontakt Fyns Politi på 114.

Pilelegeplads:
Pilehegnet trænger til at blive klippet, og Lars tager kontakt til Hede DK.

Jesper tager kontakt til Delpin legepladsinspektion og får et tilbud på lovpligtig inspektion af
legepladserne.

Bordbænkesæt:
Kaj og Lars laver forslag til placering af bordbænkesæt, som foreningen har fået bevilliget
gennem bydelspuljen og ansøger om godkendelse hos Odense Kommune.

Grønne områder:
Der er sået bælter med vilde blomster i tre områder på Blangstedgård. Det giver
forhåbentligt mange flotte blomster i løbet af sommeren.



Områderne er:
- I starten af Pæregrenen
- I starten af Kirsebærgrenen
- For enden af Stammen.

Sankt Hans
Der blev afholdt Sankt Hans på torvet, og der var meget flot deltagelse med over 100
deltagere. Stor tak til Rene for en kæmpe indsats ved arrangementet.

Velfærdens fundament
Lars deltager i møderne om partnerskabet

Nyt møde: man 22-8 i hus 88 kl. 19.00


