
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2014, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carl Ulrik 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Carl Ulrik (Kasserer)  
Morten 
Michael Berg (Næstformand) 
Brigitte 

 
 
Afbud:  
John 
Sara 
 
 

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 
 Carsten arbejder på at få renoveret vandpumpen i Smedestræde. Han har i den anledning 

været i forbindelse med Lokalhistorisk forening og Vandværket. Det skulle gerne munde ud i 
at pumpen sandblæses, galvaniseres og males. Endvidere skal der laves et nyt skilt til 
pumpen. Udgiften til renoveringen forsøges delt blandt de involverede interessenter. 

 
 Bestyrelsen var enige om at bevillige kr. 2000,- til renoveringen.  
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

I forbindelse med tidligere debat om adgangsvej til Hedeland, tager Brigitte kontakt til 
landskabsarkitekt Erik Juhl i Hedeland, og forespørger til muligheden for at de vil være med til 
at sikre vindingeborgeres adgangsforhold til Hedeland. Her tænkes på en stiadgang evt. langs 
Stærkendevej ud til Kvistbjergvej. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 I.a.b 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 185 betalende medlemmer. 
 
 Regnskabet for 2013 er sendt til revision. 
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 45.938.35. 
 
Udkast til budgettet for 2014 blev gennemgået. 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden er opdateret. 

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
                          
-      Kærvej 14 er muligvis til salg – Carsten undersøger 
-      Kærvej 29 er muligvis til salg – Carsten undersøger 
-      Lillevangsvej 11 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Lillevangsvej 49 er til solgt. Brigitte byder velkommen 
-      Lønbjergvej 12 er solgt – Brigitte byder velkommen 
-      Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilekrogen 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Tingvej 5 er til salg 
-      Tingvej 8 er til salg 
-      Tingvej 27a er til salg. 
-      Sandvejen 36b er til salg 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Smedestræde 5 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Ved Kirken 6 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Østre Vindingevej 140 er til salg 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
  
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde bliver afholdt som geneforsamling den 19. marts 2014. Michaels datter står for 
uddeling af indkaldelse. Carsten sørger for nøgle til lokalet. 

 
 
 
 
      Referent Morten 


