
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. januar 2011, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Brigitte, Østre Vindingevej 219 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael (Næstformand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

Morten 
Brigitte 
 
Afbud:  
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 

 
Intet nyt siden sidste møde. Der har været meget roligt i grundejerforeningen hen over jul og 
nytår, og formanden har ikke modtaget korrespondance udefra. 

 
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. ca. kr. 44.000,-. 
 
Vi er i færd med at skifte bank til Spar Nord. Carl Ulrik skal til møde i banken den 3. februar 
2011, hvor diverse papirer skal gennemgås, hvorefter Carl Ulrik får papirerne med hjem til 
drøftelse i bestyrelsen.  
 
 
 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
  

Der er blevet lavet en ny hjemmeside, der gik i luften kort før jul. Tirsdag den 25. januar 
mødes bestyrelsen med henblik på at finjustere siden og foretage nogle mindre rettelser. 
 

Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Kærvej 10 er solgt. 
-      Kærvej 14 er til salg. 
-      Kærvej 21 er til salg. 
-      Mejeristræde 6 er solgt - Brigitte byder velkommen 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 1 er solgt – Carsten byder velkommen. 
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      Stærkendevej 7b er muligt solgt - Morten undersøger. 
-      Tingvej 11b er mulig solgt – Carsten undersøger 
-      Tingvej 20 er solgt - Michael byder velkommen.  
-      Tunevej 3 er solgt - Brigitte 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 som den årlige generalforsamling onsdag den 16. marts 2011, kl. 1930 på Vindinge 
Skole.  
 

 
     Referent Morten Holm 


