
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 01. november 2012, kl. 1930. 
 
Sted: Hos John 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael Berg (Næstformand)  
Carl Ulrik (Kasserer)  
John 
 
Afbud:  
Morten 
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. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 Forening har afholdt jubilæumsfest siden sidste møde. Festen var rigtig god med godt 

fremmøde af trofaste medlemmer. 
 
 Luftledningerne er pillet ned i Gl. Vindinge med undtagelse af de to ledere til forsyning af 

gadebelysningen. Gadebelysningen er ikke planlagt udskiftet. 
 
 TDC har endelig fået afsluttet arbejdet ved skabet på Ved Kirken i svinget. 
 
 Foreningen har indkøbt en bærbar PC inkl. Office pakke til foreningens arbejde. Samlet pris 

ca. kr. 5.000. 
 
 Etablering af nye legeredskaber på legepladsen bag branddammen afventer beboerne 

omkring legepladsen. Punktet udgår af referatet næste gang hvis der ikke kommer forslag. 
 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

Ved Ved Kirken 3 er det store hul i vejen endelige blevet repareret. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 I.a.b 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 175 betalende medlemmer i 2012 indtil nu. 
  



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Kassebeholdningen er pt. kr. 37.035,91. 
 
Udgiften til jubilæumsfesten har samlet været ca. kr. 10.400.  
 
Udgift til udsendelse af kontingent gennem Nets stiger ca. 50 øre pr stk. i 2013. 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden er pt. opdateret. Det overvejes at tage nye billeder til hjemmeside. 

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
                         
-      Kærvej 14 lejet ud. Er budt velkommen 
-      Kærvej 27 er solgt. Carsten byder velkommen  
-      Lønbjergvej 3 er salg. 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      Tingvej 11b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Tingvej 18a er sat til salg 
-      Tingvej 20 er solgt - Michael byder velkommen.  
-      Sandvejen 20 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Smedestræde 3 er til salg 
-      Stærkendevej 144 er til salg 
-      Sandvejen 41b er til salg 
-      Østre Vindinge 206 er til salg 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Iab. 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Afholdes torsdag d. 17. januar 2013 kl. 1930 hos Michael 
 

 
      Referent Carl Ulrik 


