
           
 
 GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
 
 
 
 
 
Møde i grundejerforeningens bestyrelse tirsdag d. 13. september 
 
Deltagere: Lars Rahbek, Ruth Fryndt, Mogens Gotfredsen, Kent Hansen, Jesper Wittchen, René Jensen, Birgit Hansen 
(gæst), Kaj Bager og Merete Schultz (ref.)  
 
 

1. Nyt fra formanden 
Velfærdens fundament – orientering om afholdt online møde vedr. nye initiativer i hele skoledistriktet. 53 sider forslag 
for området er indkommet. Tjek link for yderligere information  https://www.odense.dk/politik/politikker-og-
visioner/velfaerd/lokale-velfaerdsaftaler/lokalomraader/rosengaardskolens-distrikt 
 
HedeDanmark projekter. Formand og kasserer har været på vandring med rep. fra HedeDanmark i området omkring det 
nederste af Kirsebærgrenen. Derudover skal HedeDanmark have melding om, at til næste sæson skal biobæltet IKKE 
placeres klos op ad kratbevoksningen. Der skal være 2 – 3 meter imellem krat og biobælte. Eksisterende biobælter 
forbedres til næste sæson. 
På næste møde genbesøges den oprindelige grønne plan udfærdiget af HedeDanmark for at undersøge hvornår skal 
igangsættes flere initiativer. 
 
Fibernet – der arbejdes stadig i området med fibernet og endelig oprydning mangler visse steder. Derudover er der 
lokationer som ikke er gravet pænt ud og der mangler græs flere steder. Det forlyder at Energi Fyn følger op i løbet af 
efteråret. 
 
Gamle mapper i skuret. Lars tjekker muligheder for opbevaring på reoler. 
 

2. Nyt fra kassereren 
Opfølgning regnskab – Kassereren har udsendt regnskab og det er et fint regnskab med en god beholdning. 
Bord-bænkesæt – Kaj og Jesper finder en løsning inden for ganske få uger. Placering vil bl.a. være ved de tre 
grundejerforenings-legepladser og petanque-banen. Der arbejdes også med en skraldespandsløsning. 
 
Grønne områder – se ovenfor. Derudover er der indkommet en mail vedr. træer på Blommegrenen (kastanjetræer) og 
evt. fældning af træerne. Lars svarer på henvendelsen og undersøger mulighed for at afhjælpe (dele) af problemet. 
Udfordring med parkering til tennisbanerne. Undersøgelse vedr. etablering af p-pladser igangsat. 
 
 

3. Aktiviteter: 
Æblefest søndag 2. oktober ved HUS88 kl. 12 – 15. Æblepressen sættes op og der gøres klar til most. Medbring gerne 
æbler selv. Der vil være kaffe og forhåbentlig æblekage. 
 

4. Andet 
Møde i kriminalpræventivt hus – Kaj, Kent, Birgit og Mogens deltog i mødet. Næste møde er d. 26. oktober kl. 16 – 17.30 
i fælleshuset Blommegrenen 96. Emnerne på første møde var bl.a. ungeindsats (SSP) henvendt til unge under 24, og 
tryghedsskabende initiativer. Grundejerforeningen har en klar holdning til at problem med trafik over broen + 
kriminelles tilstedeværelse hænger sammen.  
 

5. Evt. 
Næste møde afholdes d. 11. oktober kl. 19.00 
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