
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 
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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 30. jaunar 2017, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Carsten 
 

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

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 godkendt. 
   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Byggeriet af Menighedshuset er forsinket, og forventes færdig omkring påske 2017.  
 
 Krydsene Sandvejen/Stærkendevej og Sandvejen/Østre Vindingevej er rettet op og gjort 

skarpere, således at kantstenene er rykket længere ud og fortovene gjort bredere. Derved 
skulle hastigheden ved kørsel i disse kryds gerne blive sænket. 

 
 Vi er i grundejerforeningen blevet spurgt om vores holdning til eventuel ny placering af 

købmanden. Mulige placeringer er en i ”skoven” på trekanten ved Tunevej/Lønbjergvej eller 
på det grønne areal ved Tunevej/Mørbjergparken. Det er foreningens holdning at en ny 
placering skal være på det grønne areal, da ”skoven” bruges af mange unge mennesker. 
Ligeledes er der anlagt MTB bane og boldbane på stedet.  

 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Parkering ud for det nye byggeri på Stærkendevej 2-4 giver problemer med trafikafviklingen. 

Morten har været i dialog med kommunen vedrørende et eventuelt standsnings- eller 
parkeringsforbud på strækningen. 

 
 Der er fortsat problemer med lastbil parkering ved Børnehuset på Stærkendevej. Der arbejdes 

på at løse problemet.   
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Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 

Carsten, Jørgen og Carl Ulrik deltog i november måned i møde i lokalrådet. Mødet blev 
afholdt i klubhuset på Sandvejen, og vedrørte lokalplanen for det nye byggeri på markerne 
mellem Lønbjergvej og Højvanggård. Der blev talt om adgangsveje for byggekørsel, som skal 
ligge så tæt på Vindingevej som muligt, ligesom der var forslag om skolesti systemer gennem 
bebyggelsen, således at skolebørnene ikke kun skal færdes ad Tingvej og Lønbjergvej. Der er 
allerede stier ved den røde lade på Tingvej og ved siden af den gamle på Tingvej.  
 
Ligeledes blev der talt om et navn til bebyggelsen. Et forslag fra vores bestyrelse var, at 
bebyggelsen kunne hedde ”Bagerbakken”, med henvisning til det gamle bageri der lå på 
bakken. 

 
 
Ad. 5 Økonomi 
  

Der er registreret 193 betalinger for 2016 og 2 for forrige år.  
  

Regnskabet er afleveret til revision og kassebeholdningen er pt. kr. 61.262,58 
 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 

Referater fra afholdte bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.  
 
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 solgt – Cindie byder velkommen.  
-      Tingvej 11a er solgt. 
-      Tingvej 18b er solgt. 
-      Tunevej 3 er til salg. 
-      Sandvejen 9b er til salg 
-      Sandvejen 19 er til salg 
-      Sandvejen 31a er til salg. 
-      Sandvejen 33 er solgt.  
-      Sandvejen 36b er solgt – Cindie byder velkommen 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt – Cindie undersøger 
-      Smedestræde 3 er solgt ud. Carsten har budt velkommen. 
-      Smedestræde 5 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten har budt 2A, 2B, 4A og 4B velkommen. 
-      Stærkendevej 50 er til salg. 
-      Østre Vindingevej 151 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Østre Vindingevej 196 er til salg – undersøges 
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Ad 8.  Eventuelt. 
 
      Intet at berette. 
 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde afholdes som generalforsamling mandag den 20. marts  
 2017 kl. 1900 på Vindinge Skole.  
 
 
 
     Referent Morten 


