
Formandens beretning (grundejerforeningen Vindelevgaard) 

Generalforsamling d.30/3-2022 kl. 19,00 i Vinderup hallen. 

 

TAK til revisorer, for veludført revision af regnskabet, samt en tak til alle der har givet en hånd i det 
forløbne år. Vi håber at vi kan udvide holdet af frivillige, så vi kan bibeholde et dejligt kvarter. 

1) valg af dirigent vi foreslår Andreas Madsen. 

2) Formandens beretning 

Årets faste aktiviteter 

Fastelavn: Blev endelig afholdt igen, det var en fin dag, men desværre ikke med så mange folk, 
som vi havde håbet på. 

 

Sankt hans: Her mødte til gengæld mange op, så mange at vi måtte ned for at handle et par gange 
mere. Båltaler var Klaus Flæng. 

 

Juletræ: Vi fik igen i år sat juletræ op nede på pladsen, som det har været de tidligere år. 

Der er blevet investeret i en ny lyskæde. 

 

Gennemgang af legepladserne: Vi havde gennemgang af legepladserne i uge 37 2022, der var et 
par mangler, dette kan der læses mere om på vores hjemmeside. Vi vil gerne minde om at når vi 
noterer mangler på en legeplads, så skal i sørge for at få rettet op på det. 

 

Kontingent: Kontingentet ligger nu på 1300,- vi ønsker ikke en stigning i år. Da vi syntes at beløbet 
er passende. 

 

Brønde: Der er lavet en aftale med Måbjerg maskinstation, så brøndene bliver tømt, det kommer 
til at ske løbende.  

 

Græsslåning: Vi takker Ole Vestergaard for godt arbejde igennem mange år. Og byder velkommen 
til Ryan Madsen, som kommer til at slå græsset fremover. 

 

Snerydning: Som vi nævnte ved sidste generalforsamling, så er vi på udkig efter en der kan sørge 
for snerydning, samt køre sand ud. Da dette ikke er så hårdt ved vores fliser som salt er. Dette har 
desværre ikke været muligt, vi har dog en aftale med Tannerup som kørte med salt i vinters. 
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Øvrige aktiviteter 

Overdragelse: Som vi snakkede om sidste år, så forventede vi en overdragelse af sektion 3 i løbet af 
sommeren 2020. Nu forventer vi en overdragelse i løbet af sommeren 2022. 

Vi har lavet en liste med fejl og mangler, blandt andet bedre udsyn ved vejene, så der ikke er store 
volde og busker der forhindrer en i at have ordentligt udsyn ved kørsel til og fra Vindelevgaard. 
Denne liste er sendt til kommunen, så disse ting kan blive udbedret inden en overdragelse. 

Vi har haft et møde med Petrine fra kommunen, her var Peter Møllnitz så venlig at deltage. Petrine 
lød meget lydhør overfor os, men siden da er der ikke sket noget. 

Jeg ville gerne kunne have fortalt jer, at overdragelsen havde fundet sted, det har den desværre 
ikke. Jeg skriver et opslag på vores Facebook side, så snart der er nyt i sagen. 

 

Parkeringsplads: Vi laver en aftale, så der i løbet af sommeren vil blive fyldt mere på p-pladsen. 

 

Bæltet omkring Vindelevgaard: Petrine har lovet at finde ud af hvem der har ansvaret. 

 

Ny beplantning: Vi har fået nogle tilbud fra diverse gartnere i området. 

Supplerende oplysninger fra Jan 

 

Bænke: i 2020 bestemte vi på generalforsamlingen at vi ville sætte bænke op i området, dette er 
ikke glemt, vi arbejder på sagen. Supplerende oplysninger fra Jan 

  

Ny vej: Supplerende oplysninger fra Kristian Madsen 

 

Legat-fond: Ny legeplads/bålplads/shelterplads i sektion 3, Supplerende oplysninger fra Kristian 
Mikkelsen søg 10.000, - søg i legatfonde 

 

Møde: Udviklingsmål for Vindelevgaard. Vi deltog i mødet oppe i hallen og sendte efterfølgende 
ønske ind om udvidelse af Vindelevgaard, da der ikke er nogle grunde tilbage og Vindelevgaard er 
et attraktivt sted at bo. 

 

Hold ryddeligt ud til stien: Er der nogle der er i tvivl om hvordan reglerne er, så har vi lagt nogle 
links op på hjemmesiden, derudover opfordrer vi til at i læser jeres lokalplan. 
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3) Fremlæggelse, samt godkendelse af regnskabet (Rikke) 

4) Forelæggelse af budget for 2022 (Rikke) 

Der kan stadig fås tilskud til legepladser, dog max.10.000,- pr. legeplads. Ansøgning skal sendes til 
formanden. 

5) Valg af bestyrelse, samt suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Jan Mølgaard Høgh-modtager genvalg 

Kristian Madsen-modtager genvalg 

Følgende suppleanter er på valg: 

Ole Dahl 

Andreas Madsen 

 

6) Valg af revisorer, samt suppleanter  

Følgende revisor, samt suppleant er på valg. 

Revisor (ulige år) Kurt Bjerre-modtager genvalg 

Suppleant Finn Christensen-ønsker ikke genvalg 

7)indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 

             8) Eventuelt. 


