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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2007, kl. 1930.
Sted:

Hos Carsten

Deltagere:

Carsten (Formand)
Michael (Næstformand)
Morten (Sekretær)
Carl Ulrik (Kasserer)
Afbud: Finn

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Konstituering af bestyrelsen
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt, herunder sommerfest.
Næste møde

Ad. 1

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som anført ovenfor. Derudover er Per Johannessen medlem af
bestyrelsen.
Ved generalforsamlingen blev Ejvind Nielsen, Højvangsvej, valgt som suppleant. Ejvind er
desværre afgået ved døden siden generalforsamligen. Bestyrelsen kondolerer.

Ad. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. januar blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3.

Meddelelser fra formanden
Carsten har haft kontakt til kommunen, med henblik på at få brændt ukrudt. Kommunen har
reageret og brændt i løbet af sommeren/efteråret.
Telt nr. 2 - det på 4x8 meter står foran udskiftning. Bliver udskiftet i foråret 2008.

Ad 4.

Meddelelser fra medlemmerne
Chikanen ved Højvangsvej bliver fjernet og bliver erstattet af 2 bump der bliver placeret på
endnu ukendte steder på Tingvej.

Ad 5.

Vindinge Lokalråd
I løbet af det sidste halve år er Carsten flere gange blevet kontaktet af komposteringsanlæg
for enden af Sandvejen. De har orienteret om hvornår de vender bunker, hvilket kan give
lugtgener. Det gøres typisk op til en weekend når vindretningen er gunstig i forhold til
begrænsning af lugtgener i Vindinge.
Efter Finn´s fraflytning har Carsten deltaget i nogle møde i lokalrådet. Her har de store emner
været den mulige udstykning af Vindinge. Således er der angivelig planer om udstykning af
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markstykket bag Tingvej ud mod volden, ligesom markstykket vest for Stålmosevej/Sandvejen
er på tale. Carsten følger udviklingen nøje.
Sluttelig bragte Carsten op, at der ingen tilbud er til de unge om aftenen. Dette var man ikke
opmærksom på i lokalrådet.
Ad. 6

Økonomi.
Der er pt. 171 medlemmer i grundejerforeningen.
Kassebeholdning pt.: kr. 40.009.62
Det blev vedtaget at yde et engangsbeløb på kr. 1000,- til Vindinge Lokalråd.

Ad 7.

Hjemmesiden
Der er pt. ikke noget nyt på hjemmesiden.

Ad 8.

Tilflyttere/velkomst
Følgende huse er til salg/er solgt.
-

Ad 9.

Sandvejen 12 er solgt - Carsten byder velkommen
Sandvejen 26 er solgt - Carsten byder velkommen.
Ved Kirken 2 er solgt - Michael byder velkommen.
Ved Kirken 7 er solgt - Michael byder velkommen.
Østre Vindingevej 206 er solgt pr. 010406. Morten byder velkommen.
Sandvejen 6 er solgt pr 010407 - Morten byder velkommen
Rosenvang 3 er solgt og overtaget - Carsten byder velkommen
Tingvej 11 er solgt - Michael byder velkommen
Lønbjergvej 3 er solgt - Morten byder velkommen
Mejeristræde 4B er solgt - Carsten byder velkommen
Sandvejen 21 er solgt - Carsten byder velkommen
Kærvej 7 er til salg
Kærvej 9 er til salg
Kærvej 10 er til salg.
Pilestrædet 1b er til salg
Sandvejen 13B er til salg.
Sandvejen 33 er til salg.
Smedestræde (Ronson) er til salg.
"Stollberggård" Lillevangsvej er til salg.
Stærkendevej 9 er til salg.
Tingvej 11b er til salg

Eventuelt.
Intet at bemærke

Ad 10.

Næste møde
Afholdes som generalforsamling den 24. januar 2008 kl. 1930 hos Michael.

Referent Morten Holm

