
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 
                                                   www.gl-vindinge.dk                   mail@gl-vindinge.dk 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. maj 2008, kl. 1900. 
 
Sted:  Hos Morten, Sandvejen 2. 
 
Deltagere:  Carsten (Formand) 
 Morten (Sekretær) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

John 
 
Afbud:  Michael Berg 
             Michael Møller  
 

Dagsorden  1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 2. Meddelelser fra formanden 

 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
 4.  Vindinge Lokalråd 
 5.  Økonomi 
 6.  Hjemmesiden 
  7. Tilflyttere/velkomst 
 8. Eventuelt, herunder sommerfest. 
 9.  Næste møde 

 
            
Ad. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
 Referatet fra generalforsamlingen den 10. marts 2008 blev godkendt uden bemærkninger. 

Bestyrelsen konstituerede sig i den allerede kendte konstellation.. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
Carsten har haft kontakt til kommunen vedrørende de mange huller i kørebanen i den gamle 
bydel. Hullerne er blevet repareret. De har ligeledes været ude og rette op på skadede 
vejskilte. 

 
 Fra grundejerforeningens side er der meget fokus på udvidelsen af Nymølle Grusgrav. 
 Grusgravningen kommer meget tæt på byen. 
 
 Der er opmærksomhed på flyvningen i sportsfly, der til tider kommer over byen i lav højde. 
 
 Begge vores udlejningstelte har det godt og bliver begge flittigt udlejet.  
 
 Der har været gentagne tilfælde af hærværk på skolen, hvor ukendte gerningsmænd har 
 sparket hætterne af udluftningskanalerne.  
 
 Trekanten er blevet renset og er igen blevet brugervenlig. Grundejerforeningen Lønbjerg har  
 købt brugsretten til trekanten. Det fører forhåbentlig noget godt med sig. 
 
 Der arbejdes på en jubilæumsfest i anledning af vores 35 års jubilæum sidste år.  
 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne  
 
 Smedestræde og Mejeristræde er i meget dårlig stand. Bestyrelsen arbejder på at få 
 kommunen til at bedre forholdene og få forbedret vejbelægningen.  

 
  
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 
                                                   www.gl-vindinge.dk                   mail@gl-vindinge.dk 

  
 Der er intet nyt fra Vindinge Lokalråd, idet ingen fra bestyrelsen har haft mulighed for at 
 deltage i de møder, der har været afholdt. 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 126 medlemmer har betalt kontingent i indeværende år i grundejerforeningen. 
  

Kassebeholdning pt.: kr. 44.557,09 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
  

Der er pt. ikke noget nyt på hjemmesiden - trænger til opdatering. 
 

Ad7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Ved Kirken 2 er solgt -  Michael byder velkommen. 
-      Ved Kirken 7 er solgt -  Michael byder velkommen. 
-      Tingvej 11 er solgt - Michael byder velkommen 
-      Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Kærvej 9 er til salg 
-      Kærvej 10 er til salg. 
-      Pilestrædet 8 er solgt - Carsten byder velkommen. 
-      Pilestrædet 1b er til salg 
-      Sandvejen 13Ber til salg. 
-      Sandvejen 18 er til salg. 
-      Smedestræde 6 (Ronson) er til salg.  
-      Stærkendevej 9 er solgt - Per byder velkommen. 
-      Tingvej 11b er til salg 
-      Tingvej 18 er til salg. 
-      Tunevej 3 er til salg. 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Intet at bemærke 
  
Ad 9. Næste møde 
 
 Afholdes som generalforsamling den 24. juni 2008 kl. 1930 hos Per. 
 
 
     Referent Morten Holm 


