
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. marts 2010, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carsten, Kærvej 1. 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael (Næstformand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

Morten 
John 
 
Afbud:  
Michael Møller  
Brigitte  
 

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 

 
Der har været en længere periode uden de store opgaver, og formanden har ikke 
kommentarer til den forgangne periode. 

  
 Status omkring teltene er at vi har 2 telte og 1 grill til udlejning. 
 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
 
 Der er ingen meddelelser fra medlemmerne 

  
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  
 Vi har intet hørt fra lokalrådet. 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er p.t. 159 medlemmer i grundejerforeningen. 
  

Kassebeholdningen er p.t. kr. 46.431,72 



 

     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. 
 

Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Kærvej 10 er til salg. 
-      Mejeristræde 6 er solgt - Michael byder velkommen 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 1 er solgt -  
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      Sandvejen 13B er solg - Carsten byder velkommen. 
-      Sandvejen 14, er solgt - Carsten byder velkommen. 
-      Sandvejen 18 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Smedestræde 6 (Ronson) er til salg.  
-      Stærkendevej 7b er muligt solgt - Morten undersøger. 
-      Tingvej 11b er til salg 
-      Tingvej 20 er solgt - Michael byder velkommen.  
-      Tunevej 3 er solgt - Michael byder velkommen.  
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Intet at bemærke.  
 
Ad 9. Næste møde 
 
 Afholdes som generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 1930 på skolen. 
 
 
     Referent Morten Holm 


