
Generalforsamling i Vindelevgård grundejerforening 

torsdag d. 23/2-2017.

Tilstede: 16 beboere og 3 bestyrelsesmedlemmer. ( Phillip, Tommy og Ann Marie).

1: Valg af dirigent.   Ann Marie

2: Formandens beretning Phillip fortalte lidt om året der er gået. 

- Fastelavn med ca. 100 personer. Skønt vi kan mødes til fastelavnsboller og kakao. 
- Skt. Hans. En våd fornøjelse, men alligevel kom der ca. 125 til Brian Daasbjergs tale og

til tænding af bålet.
- TM entreprenør har overtaget snerydningen, da Tonny er stoppet. 
- Rendestensbrøndene er igen i år blevet renset. Dette har vi valgt at gøre hvert 2. år 

på grundejerforeningens regning. 
- Vi skal have folk til at sørge for at holde deres stier og fortov fremkommelige. Det 

gælder såvel hække som snerydningen. 
- Forskønnelsesdagen, som er et nyt tiltag var en succes, derfor er der fastsat en til 

august igen. 

3: Forelæggelse og godkendelse af regnskabet  Tommy gennemgik vores 2016 regnskab. 
Dette blev godkendt. 

4: Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 2018  der bliver lagt 50 kr oveni. 
Dette bliver trukket over skattebilletten.

5: Valg af bestyrelse og Supl. Genvalg til bestyrelse. Ole Dahl nr. 232 valgt som 1. supl. Og 
Ole Hansen nr. 120 som 2. supl. 

6: Valg af revisor og supl. Genvalg til Kurt Bjerre og Jan Lund

7. Indkomne forslag  INGEN

8. Vedligeholdelse af beplantningsbælte langs Sevelvej og generelt på Vindelevgård. 

 Vi bliver enige om, at folk gerne vil have gjort det ensformigt. Det er vores ansigt ud 
af til. Tommy tager kontakt til AB skovservice. Vi indkalder til et møde med de 
pågældende husstande. De skal med til et møde, hvor AB viser, hvad han syntes der 
skal gøres. Det skal være Sevelvej og op til stikvejen mellem sek. 1 og 2. ( ved 
spejderhuset).

 Vi skal have hørt kommunen, hvad de mener om at få kronerne skåret af træerne



 Hvem har forsikringen, hvis træerne vælter ud over vejen?

9. Eventuelt

 Kattegener. Snakke med kommunen omkring katte der render rundt i folks haver og 
besørger.  Ann Marie har snakket med kommunen, og dette skal beboerne klare 
indbyrdes. 

 Fliser. Gamle fliser skal bruges til reparationer. Ikke til udskiftning af hele veje.
 Legepladsvedligeholdelse. Der bliver spurgt til, hvad de gader der stadig har 

legepladser gør, når der skal vedligeholdes.  Der bliver besluttet, at 
grundejerforeningen skal beslutte, hvordan gaderne kan søge om at få dækket lidt af 
udgifterne hertil. Der er jo mange af Vindelevgårds børn der benytter sig af de sidste
legepladser. Dette bliver skrevet ud til folk senere..

 Ann Marie fortæller til sidst, at der i år vil være levende musik til Sankt Hans, da det 
falder på en fredag. Dette syntes deltagerne lyder skønt, så derfor håber vi på godt 
vejr. 


