
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Carsten 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer)  
Jørgen 
 
Afbud:  
Morten 
Michael 
Andreas 
Cindie 
 
 

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 
 Der har indsneget sig en fejl under pkt. 2 første linje. Byggeriet er gået i gang på 

Stærkendevej og ikke Østre Vindingevej. 
Ellers blev referatet fra sidste møde godkendt. 

   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Gentagelse: Der er udarbejdet forslag til lokalplan for udstykning med ca. 175 husstande 

mellem omfartsvejen og Tingvej. Den kan rekvireres på teknisk forvaltning og forventes sendt 
i høring til september. Foreningen følger til- og frakørselsforhold tæt. 
Carsten er blevet forespurgt af et medlem mht. om løsning for købmanden er en del af 
lokalplanen. Det afventer udsendelse af lokalplanen. 

 
Byggeriet med Menighedshuset er i fuld gang men er dog forsinket. Tegninger af byggeriet 
fremgår på kirkens hjemmeside. 

 Der er fortsat uvist om der er udarbejdet lokalplan for den nye bebyggelse. 
 
 Etablering af cykel- og gangsti langs bagerbakken er færdiggjort. 
 
 Foreningens to telte og grill har ikke været udlejet så meget i år som tidligere år. Det skyldes 

måske at foreningens kasse hos er pillet ned for udskiftning. er klar til udlejning i den 
kommende sæson med en lille priskorrektion i forhold til sidste år. 

 
 Gentagelse: TømrerErik har fabrikeret en ny kasse til at hænge op hos Købmanden i stedet 

for den gamle, som var i rigtig dårlig stand. Den nye kasse vil blive hængt op i nærmeste 
fremtid. 

 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
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 Til sidste møde gjorde Kim, Sandvejen 7,  foreningen opmærksom på at en beboer i 

Moesgården parkerer sin lastbil blandt andet ved den gamle børnehave. Kim har gjort hende 
opmærksom på at der kun på henstilles lastbiler på Mørbjergvænget ved Unicon. 
Det bemærkes at lastbilen er ikke tilstede mere ved gamle børnehave. 

 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 
 Intet nyt fra lokalrådet.  
 
 
Ad. 5 Økonomi 
  

Der er registreret 191 betalinger for 2016 og 2 for sidste år.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 60.468,21. 
 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 

Intet nyt at berette. 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med relevant materiale. Det overvejes om foreningen 
skal have en profil på Facebook.  

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 Købmanden bidrager med et gavekort på kr. 100 til hver nytilflytter vi byder velkommen. 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Højvænget 12 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Højvænget 3 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Kærvej 27 er solgt – Cindie byder velkommen 
-      Lillevangsvej 11 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Lillevangsvej 19 A&B er til salg 
-      Lønbjergvej 12 til salg 
-      Mejeristræde 6 er til salg 
-      Rosenvang 6a er til salg 
-      Tingvej 2 er til salg.  
-      Tingvej 11a 
-      Tingvej 18b er til salg. 
-      Tunevej 3 er til salg. 
-      Sandvejen 9b er til salg 
-      Sandvejen 19 er til salg 
-      Sandvejen 36b er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Smedestræde 3 er til salg. 
-      Smedestræde 5 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Stærkendevej 50 er til salg. 
-      Østre Vindingevej 151 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Østre Vindingevej 196 er til salg - undersøges 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 
      Intet at berette. 
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Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde afholdes d. 9. november hos ? 
 
 
 
 
     Referent Carl Ulrik 


