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Møde i grundejerforeningens bestyrelse d. 22-11 kl. 19.00  
 
Tilstede: 
Lars Rahbek, Kaj Bager, Mogens Gotfredsen, René Jensen, Jesper Wittchen, Birgit Hansen og Merete Schultz (ref.) 
 
1) Nyt fra formanden 
Klipning af pilehegn ved petanquebanen: Tilbud modtaget fra Hede Danmark. Det besluttes at igangsætte klipning hen 
over vinteren. 
Det uendelige område (nederst på Kirsebærgrenen/Blommegrenen). Møde har været afholdt med rep. fra bestyrelsen 
og Hede Danmark, og efterfølgende har man modtaget flotte tegninger og ideer til projektet. Der skal spørges ind til pris 
på drift af området, samt en pris for etablering. Formand og kasserer holder møde med de nærmeste beboere, og 
præsenterer her planen. 
Næste step er områderne ved tarzanbanen og starten af Kirsebærgrenen – hvor der skal indhentes tilbud hurtigst 
muligt. 
 
2) Nyt fra kassereren 
Økonomi – Kaj gennemgik økonomien. De planlagte projekter og arrangementer kan godt finansieres herfra. 
Fem bord-bænkesæt er bestilt og derudover er der bestilt fem affaldsspande. Inden opsætning lægges fliser alle steder. 
Der koordineres internt mht. opbevaring inden de samles og placeres. 
 
3) Grønne områder 
Sidste græsslåning for i år uge 46. Se derudover oven for vedr. diverse arbejder i de grønne områder. 
 
4) Arrangementer 
Opsætning af juletræ – Juletræet opsættes lørdag d. 26. november kl. 11.00 og tændes søndag d. 27. november kl. 
16.00 og klippe-klistre-stue fra kl. 14 – 16.  
Kaffe/kage-arrangementerne om mandagen i HUS88 har været fint besøgt, omkring 20 – 25 pr. gang. De første fire 
mandage har været støttet af grundejerforeningen for at øge interessen. Arrangementerne finder sted hver anden 
mandag om eftermiddagen. Se evt. på Facebook under HUS88´venner.  
 
Opfølgning på mødet om præventiv indsats på Blangstedgård med deltagelse af grundejerforening, politi og SSP. Der 
blev nedsat et netværk med bl.a. deltagelse af flere boligforeninger i området og SSP + politi. Referat og bilag fra mødet 
vedlagt.  
Næste år skal vi sikre gode positive historier fra området – de findes og vi skal blot have dem udbredt. 
 
5) evt 
Næste møde er den 17. januar kl. 19.00. 
Nytårskur er den 28. januar kl. 11 – 12. Der serveres bobler og kransekage. Opslag publiceres på Facebook – Kaj sikrer 
dette.  
 
 
 


