
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2021, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Carsten 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Michael (Næstformand) 
Jørgen 
Carl Ulrik (Kasserer) 
Brigitte 
Cindie 
Jens  
 
Afbud 
Morten 
 
 
 

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 
  

Sidste referat er udgivet med forkert dato 14/11 2019. 
Korrekt dato er d. 22/1 2020. 
Ellers blev referatet fra sidste møde godkendt. 

   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Der er blevet opsat hvide kantpæle på bagerbakken og ud for Lundbjerg Alle, i stedet for de 

tidligere opstillede betonklodser. 
 
 Carsten har ved flere lejligheder anvendt appen ”Giv et praj”, hvor særlig Østre Vindingevej 

har været meget fyldt med affald. Kommunen har været hurtige og har fået ryddet og beskåret 
kort tid efter henvendelser til dem. Flere bestyrelsesmedlemmer havde oplevet det samme 
flere gange. 

  
 Gadekæret på Kærvej har fået ”biologisk støtte” til at bekæmpe diverse plantevækst.  
 
 Der er behov for indkøb af nye telte, da de nuværende er ved at være slidt grundet meget 

udlejning/brug. 
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Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne  
 
 Vognmand Kold har gjort opmærksom på, at der opstår/kan opstå farlige situationer i 

fodgængerfeltet ved Moesgården til skolen, da børn ofte kommer hurtigt ud fra stierne. Han 
frygter der vil ske en ulykke en dag. 

 
 Den generelt stigende trafik i byen blev ligeledes vendt.  
 
 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 

 
Grundejerforeningen forespørger lokalrådet, om de har fået respons vedrørende det tidligere 
fremsendte skriv om de trafikale forhold i Vindinge.   
 
  

Ad. 5 Økonomi 
 
 Der er registreret 211 kontingentbetalinger for 2021.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 65.318,08 
 
Vi har måtte betale kr. 200,- for genoprettelse af Nem – konto.   
 
Der er kommet prisændringer for brugen af PBS. Sydbank har ligeledes hævet deres gebyrer. 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 
 Hjemmesiden opdateres løbende. 
 
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. 
 

-      Ellebjergvej 2 er til salg. 
-      Højvænget 3 er til salg 
-      Kærvej 11B er til salg 
-      Lillevangsvej 1 er solgt 
-      Lillevangsvej 17 er til salg 
-      Lillevangsvej 49 er solgt 
-      Lønbjergvej 18 er solgt 
-      Mejerivej 2 er solgt 
-      Sandvejen 8 er solgt 
-      Sandvejen 12 er solgt 
-      Sandvejen 23 er solgt 
-      Sandvejen 40 er solgt. 
-      Stærkendevej 3 er til salg 
-      Stærkendevej 7a er solgt 
-      Stærkendevej 45 er solgt 
-      Stærkendevej 135 er solgt 
-      Tingvej 1 er til salg 
-      Tingvej 21a er til salg. 
-      Tunevej 3 er solgt. 
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Ad 8.  Eventuelt. 
 
 Vores officepakke er udløbet og opdateres ikke længere. Der anskaffes muligvis en ny 

officepakke. 
 
 Der planlægges for afholdelse af generalforsamling i efteråret. 
 
                       Det blev besluttet at hæve det årlige vederlag til kassereren til kr. 2000,- 
 
  
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde afholdes onsdag den 8. september kl. 1900 hos Michael, Ved Kirken 1. 
 

 
     Referent Morten Holm 


