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

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. maj 2018, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Cindie 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer) 
Christian 
Morten 
Michael (Næstformand) 
Cindie 

 
Afbud:  Jørgen 

 
 
 

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 
 
 Carsten har fået henvendelser fra beboere, der bor tæt på den påtænkte udvidelse af 

grusgraven. De er bekymrede for udsigten til markant øget trafik og støj m.v. Der er i den 
forbindelse oprettet en forening blandt de involverede beboere. Foreningen har fået mulighed 
for at hænge eventuelle meddelelser op i grundejerforeningens skab ved købmanden. Den 
24. maj har region Sjælland indkaldt til informationsmøde på skolen.   

 
 Der har været trafiktælling på Kærvej – resultatet modtaget dags dato, men det blev ikke 

nærstuderet og derfor ikke debatteret på bestyrelsesmødet. 
 
 Toronto anlægget (fodgængerfeltet) i krydset Sandvejen/Stærkendevej ændres, således at de 

høje lysstandere sænkes, så de kommer ned i højde med den øvrige gadebelysning.  
 

Anlægsarbejdet i Vindinge nord og vest skrider fremad. Langt størstedelen af den tilknyttede 
tunge trafik holder sig væk fra midtbyen og kører direkte ud til Vindingevej.  
 
Carsten har ikke modtaget nyt om købmanden i forhold til placering m.v.  
 
Jens, Tingvej 27, har rettet henvendelse til lokalrådets medlemmer, idet han har set tegninger 
på opførsel af en gasstation ved Vindinge Vest. Han ønsker derfor at høre, om der er nogen 
der er bekendt med eventuelle gener ved en sådan gasstation. Der var i bestyrelsen ikke 
nogen der var bekendt med eventuelle gener ved en sådan station.  
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Der udspandt sig en større debat om lokalrådets tilbagemelding til kommunen, hvor der 
angivelig er meldt ind til kommunen, at lokalrådet anbefaler kørsel på Stærkendevej i 
forbindelse med grusgravningen på denne – uden her at anføre at Gl. Vindinge 
Grundejerforening IKKE anbefaler dette. Fra bestyrelsens side er der fuld opbakning til vores 
repræsentant i lokalrådet, Jens Pedersen.  
 
  

Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
 

 Fra et medlem er Carsten blevet gjort opmærksom på, at der på Stærkendevej er oprettet en 
forening - grusgravens naboer i Vindinge. 

 
 Christian orienterede om det omfattende arbejde der er lavet blandt de nærmeste beboere til 

grusgraven, herunder oprettelsen af den ovenfor anførte forening.  
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 

Jens Pedersen, Tingvej 27, blev på vores generalforsamling valgt som grundejerforeningens 
repræsentant i Lokalrådet. Han har deltaget i flere møder i lokalrådet, i det omfang han har 
haft mulighed for det. Det er kærkomment at vi endelig har fået en repræsentant i lokalrådet, 
efter at vi i mange år ikke har stillet en repræsentant i lokalrådet. Han orienterer løbende om 
sit arbejde i lokalrådet. 
 

Ad. 5 Økonomi 
  

Der er registreret 205 kontingentbetalinger for 2018.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 54.103,96 
 
Der er doneret kr. 2000.- til foreningen ”Stop Støjen”. 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 
 Mona Christensen, Stærkendevej, har tilbudt sin hjælp til vedligeholdelse af hjemmesiden hvis 

der måtte være behov for det.  
 
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 3 er til salg. 
-      Lønbjergvej 12 til salg 
-      Tingvej 2 er solgt – Cindie har budt velkommen 
-      Tingvej 49a er solgt - Cindie byder velkommen 
-      Sandvejen 16 er solgt – Cindie har budt velkommen. 
-      Sandvejen 18 er solgt  - Cindie har budt velkommen 
-      Sandvejen 19 er solgt – Cindie har budt velkommen 
-      Sandvejen 20 er sat til salg. 
-      Sandvejen 22 er sat til salg. 
-      Sandvejen 31a er til salg. 
-      Tingvej 21 er sat til salg. 
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Ad 8.  Eventuelt. 
 
      Det blev aftalt at bestyrelsen, frem mod næste generalforsamling, arbejder på en revidering af 

foreningens vedtægter  
 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde afholdes efter sommerferien – Carsten indkalder. 
 
 
 
     Referent Morten Holm 


