
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

                                                   www.gl-vindinge.dk                   mail@gl-vindinge.dk 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2009, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carsten, Kærvej 1. 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

Morten 
 
Afbud:  
Michael (Næstformand) 
Michael Møller  
John 
Per 
 

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 sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
Carsten har talt med folkene, der graver i Vindinge Centrum. Det er TDC der skifter 
hovedkabel, idet nogle beboere har klaget over manglende internethastighed. 
 
Vindinge er generelt blevet til 40 km/t zone - hvilket er meget glædeligt. 
 

  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
 
 Der er ingen meddelelser fra medlemmerne 

  
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  
 Det undersøges hvorvidt det er muligt at få tilsendt referater fra møderne. 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 165 medlemmer har betalt kontingent i indeværende år i grundejerforeningen. 
  

Kassebeholdning er ikke opgjort efter sommerfesten. Indestående i banken er pt.: kr. 
42.336,55. 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

                                                   www.gl-vindinge.dk                   mail@gl-vindinge.dk 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
  

Der er pt. ikke noget nyt på hjemmesiden - trænger til opdatering. 
Foreningen vil gerne betale for en gennemgribende opdatering af hjemmesiden, hvis det er 
muligt at finde en person, der har interesse i at udføre arbejdet. Carsten har muligvis en på 
bedding, som vil hjælpe os. 
 

Ad7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Ved Kirken 2 er solgt -  Michael byder velkommen. 
-      Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Kærvej 8a er solgt - Michael byder velkommen 
-      Kærvej 8b er solgt - Michael byder velkommen 
-      Kærvej 10 er til salg. 
-      Mejeristræde 6 er solgt - Michael byder velkommen 
-      Pilestrædet 8 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Sandvejen 13B er til salg. 
-      Sandvejen 14, er til salg 
-      Sandvejen 18 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Smedestræde 6 (Ronson) er til salg.  
-      Stærkendevej 7b er til salg. 
-      Tingvej 11b er til salg 
-      Tunevej 3 er til salg. 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Intet at bemærke.  
 
Ad 9. Næste møde 
 
 Afholdes som generalforsamling mandag den 9. marts 2009 kl. 1930 på skolen. 
 
 
     Referent Morten Holm 


