Gl. Vindinge Grundejerforening
www.gl-vindinge.dk

mail@gl-vindinge.dk

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. september 2021, kl. 1900.
Sted:

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

Dagsorden

Ad 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt
Næste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Beboerne på Stærkendevej efter byporten arbejder på at få etableret fiberforbindelse, da de
ikke fik det tilbudt samtidig med beboerne i Vindinge.
Umiddelbart ønsker foreningen at bidrage til formål, som alle medlemmer kan drage nytte af.
Der er behov for indkøb af nye telte, da de nuværende er ved at være slidt grundet meget
udlejning/brug.
I forbindelse med vores igangværende uafsluttede klagesag vedr. grusgravning har
foreningen indsendt oplysninger om, at der i sommer 2021 er registreret stor vandsalamander
på spejdergrunden. Denne oplysning forventes at have indflydelse på sagen.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
Intet nyt fra medlemmerne.

Ad 4.

Vindinge Lokalråd

Gl. Vindinge Grundejerforening
www.gl-vindinge.dk

mail@gl-vindinge.dk

Intet nyt vedr. lokalrådet

Ad. 5

Økonomi
Der er registreret 211 kontingentbetalinger for 2021.
Kassebeholdningen er pt. kr. 63.270,58

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.
-

Ad 8.

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 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.

Eventuelt.
Der afholdes generalforsamling d. 27/9.

Ad 9.

Næste møde
Næste møde aftales efter generalforsamling

Referent Carl Ulrik

