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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. januar 2022, kl. 1900.
Sted:

Hos Carsten
Deltagere:
Carsten (Formand)
Michael (Næstformand) (Delvist)
Jørgen
Carl Ulrik (Kasserer)
Cindie
Søren
Afbud
Morten
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
Hundeskoven er væk og Hedeland planlægger at etablere ny hundeskov bag hallen i mellem
Østre Vindingevej og Stærkendevej. Foreningen har fået forslaget som naboorientering.
Foreningen overvejer om der skal gøres indsigelse.
Der er intet nyt vedr. ny butik til købmanden.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
Intet nyt fra medlemmerne.

Ad 4.

Vindinge Lokalråd
Der er en proces i gang med at inddrage byens borgere, skole mm. i udarbejdelse af en
helhedsplan for byen i stil med den, der er vedtaget for Svorgerslev.
Der er planlagt borgermøde i løbet af foråret.

Ad. 5

Økonomi
Regnskab for 2021 er afleveret til revision.
Der er registreret 213 kontingentbetalinger for 2021.
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Kassebeholdningen er pt. kr. 59.677,38.
Det overvejes at bruge en del af beholdning til afholdelse af en 50-års jubilæumsfest.
Budget er gennemgået og der skal afsættes beløb til indkøb af nye telte.
På opfordring fra foreningens bank overvejes det at tegne en netbankforsikring, der skal
dække i tilfælde af udefrakommende svindel. Foreningens konto er en erhvervskonto, som
ikke er dækket mod misbrug ligesom en privat konto.
Ad 6.

Hjemmesiden
Pga. af generel opdatering af PhP har det været nødvendig at købe licens til plugins på
hjemmesiden for at holde hjemmesiden kørende. Udgiften hertil er ca. kr. 750.

Ad 7.

Tilflyttere/velkomst
Nedenstående liste er ikke revideret siden sidste møde.
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 og 11A er til salg
Lillevangsvej 1 er solgt
Lillevangsvej 49 er solgt
Lønbjergvej 18 er solgt
Mejeristræde 2 er solgt
Sandvejen 12 er solgt
Sandvejen 23 er solgt
Sandvejen 40 er solgt.
Stærkendevej 3 er solgt
Stærkendevej 45 er solgt
Stærkendevej 135 er solgt
Tingvej 1 er til salg
Tingvej 21A er til salg.
Tingvej 27E er til salg

Eventuelt.
Oplæg til nye vedtægter er tilpasset, så det er muligt at udsætte generalforsamling pga. f.eks.
corona.

Ad 9.

Næste møde
Næste møde er generalforsamling 17. marts 2022 kl. 1900.

Referent Carl Ulrik

