
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 27. oktober 2015, kl. 1900. 
 
Sted: Hos John 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer)  
Morten 
John 
Jørgen 
Christian 
 
Afbud:  
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 
 
 Carsten konstaterede, at kommunen tilsyneladende er i gang med udskiftning af vores 

lygtepæle til nye og mere energivenlige lysstandere.  
 
 Carsten oplyste, at afspærringen ved grusgravudgravningen/tunnelen på Østre Vindingevej 

bliver renoveret i indeværende år, idet den nuværende tunnel, udgravning og afspærring ikke 
lever op til reglerne  

 
 Grundejerforeningen har fået ny grill, så vi igen er klar til at leje grill ud til byens borgere.  
 
 Der er ved at blive etableret ny stiadgang til Hedeland, langs Stærkendevej. Ser meget 

lovende ud.   
 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

 
En kommende beboer har rettet henvendelse vedrørende antenne- og internet forhold i 
grundejerforeningen. Han vil undersøge hvilke muligheder der er og vender tilbage når han 

har et svar. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 
 Intet nyt fra lokalrådet.  
 
 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Ad. 5 Økonomi 
  
   Der er registreret 195 betalende medlemmer for 2015. Dette er (igen) rekord. 
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 52.979,02. 
 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 
 Hjemmesiden bliver opdateret med relevant materiale.  
 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærstien 3 er sat til salg                          
-      Kærvej 27 er solgt -  
-      Lillevangsvej 11 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Lønbjergvej 3 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Lønbjergvej 12 er solgt -  
-      Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilekrogen 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      Tingvej 5 er solgt – John undersøger 
-      Tingvej 7 er solgt - 
-      Tingvej 8 er solgt – John byder velkommen 
-      Tingvej 18b (Ped) er til salg. 
-      Tingvej 21a er solgt - Carsten 
-      Tingvej 23 – den gamle skole – er til salg. 
-      Tingvej 27 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Tingvej 34 er solgt – Carsten byder vekommen 
-      Tingvej 54 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Sandvejen 36b er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Smedestræde 3 er til salg. 
-      Smedestræde 5 er solgt – John byder velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Stærkendevej 9 er solgt  
-      Østre Vindingevej 151er til salg 
-      Østre Vindingevej 196 er til salg   
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 
      Skabet ved købmanden har set bedre tider. Det undersøges hvad et nyt koster. 
 
 Grundejerforeningen undersøger mulighed for indførelse af standsningsforbud på 

Stærkendevej ved skolen.  
  
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde afholdes i januar hos Michael. Carsten sender forslag til tidspunkt senere. 
 
 
 
 
     Referent Morten 


