
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. september 2010, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Morten, Sandvejen 2 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael (Næstformand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

Morten 
John 
Brigitte 
 
Afbud:  
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 sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
 Ukrudt på fortovene ud for vores ejendomme, er vores eget ansvar at få fjernet. Det er de 
 respektive grundejere der skal fjerne ukrudt ud til kantstenene.  
  

Der var en snak om den fremtidige udvidelse af Stålmosevej. Der har været afholdt 
dialogmøde den 1. September 2010 og der bliver holdt nyt orienteringsmøde den 15. 
September 2010. 
 
Carsten har været i dialog med kommunen, vedrørende komposteringsanlægget på Vestre 
Hedevej. Dette som følge af en tidligere henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen involverer 
sig ikke yderligere, men overlader det videre til berørte grundejere. Såfremt der er behov for 
bestyrelsens opbakning eller assistance, stiller bestyrelsen gerne op og assisterer. 

 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
 
 Der er ikke tilgået meddelelser fra medlemmerne i grundejerforeningen. 

 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  

Lokalrådet har rettet henvendelse til Movia idet busrute 601, som følge af vejarbejdet på 
Vindingevej, ikke længere stopper ved Ro´s Torv. Movia har svaret, at man har en 500 m 
regel i forhold til skoler m.v., hvorfor der ikke bliver ændret ved stoppestederne. 
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Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 171 betalende medlemmer pr. dags dato. 
  

Kassebeholdningen er p.t. kr. 54.136,21.  
 
John har haft kontakt med et pengeinstitut, der var meget imødekommende overfor vores 
ønsker. John og Carl Ulrik aftaler møde i nærmeste fremtid.. 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
  

Hjemmesiden ligger færdig i koncept, og mangler kun endelig godkendelse af bestyrelsen. 
Siden forventes præsenteret i nærmeste fremtid.  
 
 

Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Kærvej 10 er til salg. 
-      Kærvej 14 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 solgt - 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.  
-      Ved Kirken 3 har fået ny beboer – præsten Sofie Frost. Michael byder velkommen. 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Intet under dette punkt.  
 
Ad 9. Næste møde 
 

Michael indkalder til næste møde, som samtidig vil være en præsentation af vores nye 
hjemmeside. . 

 
 
     Referent Morten Holm 


