
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. november 2010, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carsten, Kærvej1 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Carl Ulrik (Kasserer) 
Morten 
 
 
Afbud: 
Michael (Næstformand) 
Brigitte 
John 
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 

 
 Carsten har modtaget mail fra Solum, som er det firma der behandler den kompost, der til 
 tider giver lugtgener i den nordlige del af byen. Anlægget er under afvikling, mens et nyt og 
 større er under opførelse. Dette skulle medføre at vi får færre lugtgener i byen.   
 
 Den 25. november 2010 får Carsten besøg af en medarbejder fra kommunen. Sammen skal 
 de gennemgå skiltningen i Vindinge, med henblik på opdatering og udskiftning af skilte. 

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

 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  

Intet nyt fra lokalrådet. 
 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 171 betalende medlemmer pr. dags dato. 
  

Kassebeholdningen er p.t. kr. 53.986,21.  
 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Vi har modtaget tilbud om skifte af pengeinstitut til Spar Lolland. Tilbuddet ser fornuftigt ud, 
hvorfor bestyrelsen besluttede at foretage skifte til Spar Lolland.  

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
  

Bestyrelsen er blevet præsenteret for en ny hjemmeside. Produktet ser meget fornuftigt ud, og 
der arbejdes videre med projektet, som forventes snart at blive præsenteret.  
 

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 
 
 Afholdes onsdag den 19. januar 2011, kl. 1930 hos Brigitte, Østre Vindingevej.  
 
 
     Referent Morten Holm 


