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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2013, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carsten 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

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

Dagsorden 1. Konstitution af bestyrelsen 
                         1a. 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 
 Carsten udtrykte glæde over den udførte renovering af Kærvej, Smedestræde og 

Mejeristræde. 
  
 Carsten er blevet kontaktet af en borger fra Karise, der i forbindelse med gennemkørsel af  

Vindinge, har udtrykt stor begejstring af over byen, specielt for så vidt angår de trafikmæssige 
forhold. Dejligt at borgere udenfor byen bemærker de resultater der gennem de sidste år er 
opnået i byen. 

 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

Carl Ulrik har, efter at have modtaget skrivelse fra Erhvervsstyrelsen, oprettet en e-boks idet       
alle med et cvr nr. skal have en e-boks.  
 
På foranledning af Morten Holm, rettes henvendelse til kommunen om hvorvidt det er muligt 
at anlægge en sti på den sydlige side af Stærkendevej fra Moesgården til stien med de hvide 
bomme overfor Ellebjergvej. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 I.a.b 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 183 betalende medlemmer i 2013 indtil nu. 
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Kassebeholdningen er pt. kr. 44.269,76. 
 

 Det påtænkes at yde et bidrag til Vindinge Lokalråd. 
 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden er opdateret og pt. ved at blive udbygget 

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
                          
-      Kærvej 14 er til salg       
-      Kærvej 29 er til salg 
-      Lillevangsvej 11 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Lillevangsvej 49 er til solgt. Brigitte byder velkommen 
-      Lønbjergvej 2 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Lønbjergvej 3 er til salg. 
-      Lønbjergvej 12 er til salg 
-      Pilekrogen 1a er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilekrogen 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 4a er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Tingvej 5 er til salg. 
-      Tingvej 11b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Tingvej 27a er til salg  
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt 
-      Ved Kirken 6 er solgt – John byder velkommen 
 

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

Næste møde er pt. ikke fastlagt. 
 
 

 
      Referent Morten 


