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Referat af bestyrelsesmøde tonsdag den 1. oktober 2014, kl. 1930. 
 
Sted: Hos John 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer)  
Morten 
John 
 
Afbud:  
Jørgen 
Brigitte 
Michael 
 
 

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 
 Ved indvielsen af vandpumpen i Smedestræde deltog ca. 80 borgere fra foreningerne. Der 

blev hygget og spist pølser, drukket øl, vand, vin og der var i det hele taget en god stemning. 
 

Der er blevet rettet op på skiltningen i byen.  
 
Brigitte tager sig fortsat af spørgsmålet vedrørende den tunge trafik i byen, ligesom hun følger 
sagen vedrørende cykel-/gangsti til Hedeland fra Vindinge.  
 
Der afholdes møde vedrørende lokalplanen der er udformet for det kommende byggeri på 
Stærkendevej 1. 
 
Carsten oplyste at der var indkøbt 2 nye telte til foreningen til udlejning.  

  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

I.a.b. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 Lokalrådet er på banen vedrørende plan for reetablering af de områder i Hedeland hvor der er 

udvundet grus.  
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Medlemsregisteret er opdateret og der er udsendt opkrævninger via PBS samt fakturaer til 

offentlige institutioner. 
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Der er registreret 185 betalende medlemmer. 

  
Kassebeholdningen er pt. kr. 50.518,54. 
 
John har undersøgt muligheden for at skifte til foreningens bank arrangement til en anden 
bank der kan tilbyde bedre vilkår. John og Carl Ulrik skal til møde med en bank i løbet af 
oktober måned. 
 
Der har været 2 forespørgsler fra ejendomsmæglere vedr. ejendomsoplysninger. 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden bliver opdateret med relevant materiale.  

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
                          
-      Kærvej 14 er solgt – Brigitte byder velkommen 
-      Kærvej 29 er solgt – Brigitte byder undersøger 
-      Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilekrogen 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Tingvej 5 er muligvis solgt – John undersøger 
-      Tingvej 8 er solgt – John byder velkommen 
-      Tingvej – den gamle skole – er til salg. 
-      Tingvej 27a er til salg. 
-      Sandvejen 36b er solgt 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Smedestræde 1 er til salg. 
-      Smedestræde 5 er solgt – John byder velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Østre Vindingevej 140 er solgt – Brigitte byder velkommen 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 Intet at anføre under punktet. 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde afholdes mandag den 5. januar 2015 hos Michael.  
 
 
 
 
     Referent Morten 


