
Referat fra generalforsamling i 
Grundejerforeningen Vindelevgaard den 12 marts 2009.

1. Valg af dirigent.
Poul Vestergaard .

2. Beretning:
Formanden Andreas Madsen fremlagde beretningen som bl.a. omhandlede årets 
traditionelle aktiviteter:

 Fastelavn med 80 fremmødte med børnene i overtal og iklædt  mange flotte og 
fantasifulde udklædninger.
 Generalforsamlingen med 15 fremmødte, det samme antal som året før.
 Sankt Hans som  med ca. 100 fremmødte i det gode vejr havde en rigtig 
hyggelig aften og båltaler Ole Primdahl som havde lavet en god og inspirerende 
båltale med opfordring til at tage ansvar for vores klima..
 Juletræet ved Vindelevgaard Børnehave som igen lyste flot op. Der er investeret 
i diodelys for at reducere el-omk., hvorved udgiften er reduceret fra kr. 1.000,- til 
kr.75,-.
 Øvrige emner som blev omtalt var:

• Græsslåning hvor kvalitetsniveauet stadig er højt til glæde for både beboere og 
gæster. Aftalen med Ole Vestergaard fortsætter.
• ”Vindelevgaard Skov” har  godt fat. Udbygget dræn i området p.g.a. vedvarende 
vandproblemer og der er opsat 6 stæremaster.
• Hjemmesiden  holdes opdateret og gjort mere spændende ved brug af billeder 
fra foreningens forskellige arrangementer på adressen www.vindelevgaard.dk 
• Der var godt gang i byggeriet, 5 huse er færdiggjort i 2008 og 1 var ved årsskiftet 
under opførsel. Yderligere 1 grund er solgt. Salg og byggeri er reduceret.
• I tilknytning til DN´s affaldsindsamling havde vi fælles rengøringsdag for området 
søndag d. 13 april. Godt resultat trods færre deltagere end sidste år. Ca. 120 kg. 
affald og 132 dåser blev samlet af ca. 20 børn og 20 voksne  
• Den løbende vedligeholdelse og reparation af legepladser fungerer efterhånden 
godt, idet der konstateres færre fejl og mangler ved besigtigelserne. Reparation og 
vedligeholdelse er stadig de enkelte stikvejes ansvar og opgave.
• Hundeefterladenskaber er naturligvis hundeejernes ansvar, som derfor skal 
fjerne disse.
• Vedr. MidtVest Bredbånd er fiber nu gravet ned og alle har fået tilbud om 
tilslutning. Vejmyndigheden (kommunen) fører tilsyn med evt. graveskader, men vil 
gerne have konkrete input.. Til foråret laves en gennemgang i området.
• Vedr. private fælles arealer er det beboerne ud til disse, som har den løbende 
vedligeholdelse heraf. Dette gælder veje, stier og beplantningen mod Sevelvej og 
fordelervejen og omfatter bl.a. renholdelse, beskæring af beplantning og 
vintervedligeholdelse samt bekæmpelse af dræbersnegle.
• Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne om evt. nye tiltag til 
forbedringer af området, f.eks. forskønnelse af de grønne områder, bænke, 
bålpladser m.v.

Efter formandens beretning var der mulighed for indlæg. Herunder blev problemet 
med hundeefterladenskaber og løse hunde taget op. Hermed en opfordring til 
hundeejere om at fjerne hundeefterladenskaber  og holde deres hunde under opsyn/i 
snor.

Derpå blev emnet graveskader vedr. Midt-Vest Bredbånd taget op og der blev nævnt 
eksempler på dårligt gravearbejde samt generende placering af bokse. I den 
forbindelse er Holstebro Kommune blev kontaktet og der afventes en skriftlig 
tilbagemelding.

http://WWW.vindelevgaaard.dk/


Endvidere blev der forespurgt på mulig økonomisk hjælp/tilskud fra Holstebro 
Kommune vedr. skifte af belægning på stikveje, hvilket der ikke er mulighed for.

Foreningens indestående i pengeinstituttet er fuldt sikret via statens hjælpepakke.   
 
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev fremlagt, gennemgået og godkendt. 
Regnskabet kan ses på grundejerforeningens hjemmeside www.vindelevgaard.dk samt 
opslagstavlen.

4. Forelæggelse og godkendelse af budgettet for 2008.
Skifite af pengeinstitut pr. 1. februar 2009 til Sparbank samt indførelse af PBS som  vil 
være en stor hjælp. .
Herefter blev budgettet fremlagt, gennemgået og godkendt.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Genvalgt til bestyrelsen blev Poul Vestergaard (nr. 163) og Anne Kristensen (nr.272). 
Nyvalgt  blev Ole Nielsen (nr. 135) idet Andreas Madsen ikke ønskede genvalg. Som 
suppleanter genvalgtes Egon Rasmussen og Ole Dahl Jensen.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Formand Poul Vestergaard (nr. 163), 
næstformand Ole Nielsen (nr. 135), kasserer René Christensen (nr. 23), sekretær Erik B. 
Knudsen (nr. 151) og Anne B. Kristensen (nr. 272). 

6. Valg af revisorer og suppleanter.
Kurt Bjerre blev genvalgt som revisor og Finn Christensen som suppleant.

7. Der var ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt.
• Rykkergebyr for år 2009 er af bestyrelsen sat til 100 kr. for manglende 
kontingentbetaling.
• Evt. etablering af hundetoiletter med standere med poser. Der vil ikke blive 
opstillet holdere med poser til hundeefterladenskaber, idet bestyrelsen anser at en 
sådan investering ikke vil have den store effekt og at disse vil være vanskelige at 
holde i orden.
• Orientering om hvornår grundejerforeningen overtager den nye udstykning
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