
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. januar 2013, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Michael 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael Berg (Næstformand)  
Carl Ulrik (Kasserer)  
Brigitte 
John 
 
Afbud:  
Morten 
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 
 9.  Næste møde 

 
 
 
Ad. 1        Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 TDC har genoptaget arbejdet ved skabet i svinget på Ved Kirken. Det har stået på et stykke 

tid og der mangler fortsat oprydning. Carsten tager kontakt til TDC. 
 
 Carsten tager kontakt til kommunen om diverse forhold vedr. skiltningen i byen. 
 
 Antenneforeningen har rettet henvendelse til foreningen vedr. evt. tilslutning af husstande på 

Kærvej, Mejeristræde og Smedestræde til antenneforeningens net i byen. Udgiften for 
tilslutning vil være ca. kr. 7.000 og med en månedlig udgift på kr. 380,- for den store pakke. Vi 
har opfordret antenneforeningen til at rette henvendelse til de enkelte husstande. Bestyrelsen 
finder ikke umiddelbart forslaget interessant. Antenneforeningen vil få tilbudt at komme med et 
oplæg på årets generalforsamling. 

 
 Der er etablerede busstoppested på begge sider af Tingvej ved Højvangsgård. 
 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

I.a.b 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 I.a.b 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 176 betalende medlemmer i 2012 indtil nu. 
  



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Kassebeholdningen er pt. kr. 38.826,79. 
 
Foreningens printer er efterhånden blevet så dyr i drift pga. alder, at det bedst kan betale sig 
at anskaffe en ny og mere tidssvarende. Der bevilliges ca. kr. 1.500 til indkøb af ny printer. 

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

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
                         
-      Kærvej 27 er solgt. Carsten byder velkommen  
-      Kærvej 29 er til salg 
-      Lillevangsvej 11 er til salg 
-      Lillevangsvej 49 er til solgt. Brigitte byder velkommen 
-      Lønbjergvej 2 er til salg. 
-      Lønbjergvej 3 er til salg. 
-      Lønbjergvej 12 er til salg 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 4a er til salg 
-      Rosenvang 10 er muligvis solgt 
-      Tingvej 11b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Tingvej 18a er budt velkommen 
-      Tingvej 20 er budt velkomme 
-      Tingvej 27a er til salg  
-      Sandvejen 20 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Smedestræde 3 er muligvis solgt 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt 
-      Østre Vindinge 206 er til salg 
 

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

Næste møde er generalforsamling, som afholdes torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19:30. Lokale 
afventer. Carsten tager kontakt til kommune vedr. leje af lokale. 
 
 

 
      Referent Carl Ulrik 


