
 
 

 
 

 

 

 

 

Kære Odinsvejborger  
 

Her er et lille resumé af vores møde, som vi holdt Odinsvej 4: 

 

 

Deltagere 
 

Fra 

- 6. julivej 63: Ragnhild & Skipper 

- Odinsvej 3: Michelle & Henrik samt lille Bertram 

- Odinsvej 4: Pia & Preben 

- Odinsvej 13: Mette 

- Odinsvej 16: Mia 

- Odinsvej 17: Niels 

- Odinsvej 18: Mogens 

- Odinsvej 64: Lise 

Desuden var der tilsagn fra 6. julivej 61 og Odinsvej 59 

 

Baggrund 

 

Pia & Preben fortalte kort om ideen, som opstod for 3 år siden og erfaringerne fra tidligere års 

garagesalg. Det er jo ikke den store økonomiske vinding, men det har været meget hyggeligt, 

når der kommer folk fra nabolaget og man får en lille sludder om dette og hint. Det er en god 

anledning for os, der har svært ved at smide ting ud, når der stadig er nogen værdi i det – det 

kunne jo være en anden kan få nytte af restværdien. 

 

Nu har vi jo så for at skubbe det i gang i år foreslået en konkret dato. Er der stemning for at 

lave noget tilsvarende evt. som en tradition for vejen, foreslår vi, at etablere en arbejdsgruppe 

eller måske en bestyrelse. Men det må jo så vise sig, hvor stor interesse, der er. 

 

Tanken er, at det er den enkelte matrikel selv, der styrer, hvad og hvordan man vil gribe sagen 

an – altså ikke nogen styring af en garagesalgsdag. Det kunne så være fint at lave en fælles 

markedsføring. 

 

Vi sendte så for ca. en måned siden et brev rundt til alle med et ideoplæg. Der er i alt ca. 65  

parceller, der støder op til Odinsvej inkl. hjørnet  til 6.julivej. Dem kan vi jo så kalde nr. 1 og 

2, da Odinsvej starter ved nr. 3.  

 

10 husnumre returnerede den lille snip – alle med positive tilkendegivelser. 

 

Konklusion 
 

Der blev udtrykt stor interesse for at holde en garagesalgsdag lørdag/søndag den 12.- 13. sep-

tember 2009. Der var stemning for at der ikke i år satses på vejfest men gerne til næste år. 

Vi  etablerede en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til hvordan vi ordner det rent 

praktiske med fælles markedsføring. 

Arbejdsgruppen består af Skipper fra nr. 2, Mia eller Thomas fra nr. 16, Pia & Preben fra nr. 

4.  

 

 

Ideer:  

- næste års garagesalg lægges i maj 

- fælles julemarked for vejen 

 

 

Referat fra 2009-08-19 

 

Hele arbejdsgruppen var samlet. 

 

Er der andre, der har lyst er de naturligvis velkomne til at deltage – enten begge dage eller den 

ene.  

Preben udarbejder en pressemeddelelse og udsender den til hele den lokale presse.  

I er meget velkomne til at sende en mail til Preben, om I vil være med – gerne med oplysnin-

ger om, hvad I har til salg, så der kan brygges lidt over det i pressemeddelelsen. 

Vi modtager også gerne andre forslag og ideer inden den 30. august.på gkd@gkd.dk. Skriv 

gerne ”Odinsmarked” som emne på mailen, så den ikke sorteres fra som spam. 

 

Vi (arbejdsgruppen) sætter en en generel annonce i ”Gul og gratis” og evt. anden relevant 

avis. 

Alle kan naturligvis også annoncere selv. Vi anbefaler at indlede annoncer med ”Odinsmar-

ked”.  

 

Vi annoncerer at markedet er åbent fra kl. 13 – 16 begge dage. Men man kan naturligvis væl-

ge kun at deltage den ene dag. 

 

Skipper laver et par plakater, som vi hænger op i Brugsen og  Netto samt ved Odinsvejs en-

der. 

 

Vi anbfaler at I sætter flag op. 

 

Det er muligt for Odinsvejs beboere at parkere i skolegården på Social- og sundhedsskolen. 

 

Vi mødes lørdag kl. 12.00 til ”garageåbning” på nederste del af Odinsvej – for at styrke 

korpsånden. Og så mødes vi igen efter garagerne er lukkede. 

 

Salg fra garager er privet for matriklen – men vi anbefaler, at holde vejen fri. 

 

Pressemeddelelsen sendes desuden til vejmyndighed (kommunen) og politi til orientering. 

Så må vi jo se, om der skulle komme reaktioner derfra. 

 

Arbejdsgruppen holder møde igen torsdag den 3. september kl. 19.00 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Arbejdsgruppen: Mia, Skipper, Pia & 

Preben 

ODINSVEJ - GARAGESALG  
 

 Referat af fællesmøde den 2009-08-16 og arbejdsgrup-

pemøde 1 den 2009-08-19 
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