
Generalforsamling i Grundejerforeningen Vindelevgaard d. 5. marts 2020 

1. Valg af dirigent 

- Andreas Madsen blev valgt. 

 

2. Formandens beretning 

- Maria fortalte lidt omkring året der er gået 

- Fastelavn har lige været afholdt, cirka 40 børn deltog sammen med 

forældre/bedsteforældre 

- Sankt Hans blev afholdt med god tilslutning fra folk, Torben Gudiksen var i år båltaler, 

der var arrangeret forskellige aktiviteter i løbet af dagen, bl.a. bagagerumsmarked. 

Ny placering for bålplads har været drøftet, der er dog ikke vedtaget ny placering, så det 

forventes at Sankt Hans vil blive afholdt samme sted som normalt. 

- Der kan fortsat søges støtte til legepladser (renovering, istandsættelse mv.) 

- Der er lavet aftale med Måbjerg Maskinstation som i løbet af 2020 vil sørge for at brønde 

bliver renset og spulet. 

- Det forventes at Ole Vestergaard står for græsslåning i 2020. 

- Tidligere har TM Entreprenørfirma stået for snerydning mv., dette har de dog meldt ud at 

de ikke kunne gøre mere pga. maskinel, der arbejdes på at lave aftale med nyt firma som 

kan stå for snerydning mv. for 2020. 

- Affaldsindsamling d. 24 april er blevet drøftet (bliver ikke til noget nu pga. corona/COVID-19) 

- Der er lavet aftale om at få ryddet/slået kælkebakken for det værste ukrudt, beplantning 

mv., så den er brugbar igen til vinter, hvis der skulle komme sne. 

- Der er blevet givet tilladelse fra kommune til at lave vejspærring i sektion 3, omkring nr. 

290-174, forslag er sendt til kommunen, dette afventer nu diverse myndigheders 

godkendelse. 

- Kommunen har henvendt sig for at få overdraget sektion 3 til grundejerforeningen, det er 

forventningen at overdragelse vil ske i løbet af 2020. 

- Der er ønske om at få udvidet p-pladsen til lastbiler, som er placeret ved kælkebakken, der 

indgås dialog med kommunen, om det er noget de kan udføre for grundejerforeningen. 

- Læhegn/bæltet langs Sevelvej og Vindelevvej, det har igen været oppe at vende med der 

står med vedligeholdelsespligten for læhegn mv., der forsøges at indlede dialog med 

kommunen om dette igen. 

- Hjemmesiden og Facebook er de steder, hvor man opfordres til at finde informationer 

omkring grundejerforeningen. 

 

3. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskabet 

- Phillip gennemgik regnskabet. Vi er kommet ud med et overskud på næsten 220.000 kr. 

Der har ikke været de store udgifter til snerydning i år. 

 

4. Forelæggelse af budget for 2020 

- Budgettet blev gennemgået. 

- Kontingent for 2020 er ikke steget som varslet, dette pga. fejl i indkrævning ved/fra 

kommunen. 

- Kontingent for 2021 foreslås til 1300 kr. (blev vedtaget). 



 

5. Valg af suppleanter og bestyrelsesmedlemmer 

- Phillip ønsker ikke genvalg 

- Jan ønsker genvalg 

- Der blev valgt Jan Mølgaard og Kristian Søndergaard Madsen (nr. 210) 

- Suppleanter Ole Dahl (1. suppleant) og Andreas Madsen (2. suppleant) 

 

6. Valg af revisorer, samt suppleanter 

- Jan Lund blev valgt 

- Suppleant Andreas Madsen (2020/lige år) 

- Suppleant Mogens Frederiksen (2021/ulige år) 

 

7. Indkomne forslag 

- Der er indkommet forslag om bænke placeret enkelte steder langs stier, så der er mulighed 

for gående at sætte sig ned. 

Det blev vedtaget at bestyrelsen ser på dette. 

- Der er indkommet forslag om at skifte til andre banker for at kunne få positive renter, der 

er foreslået Santander Bank og Norwegian Bank. 

Det er blevet undersøgt af bestyrelsen og som det ser ud pt. er det ikke muligt for bestyrelser, 

foreninger mv. at få positive renter, dette er i de 2 foreslåede banker kun muligt for privatpersoner at 

få positive renter. 

- Der er blevet forespurgt om tilskud til legepladser også kan gælde til f.eks. etablering af 

mindre frugtplantage på fællesareal. 

Dette blev vendt på generalforsamlingen og tilskud gælder kun til legepladser. 

 

8. Eventuelt 

- Forsikring i forbindelse med bestyrelsesarbejdet blev drøftet, det har tidligere været oppe 

at vende, men tidligere bestyrelse valgte at dette pt. ikke var nødvendigt. 

Nuværende bestyrelse ønsker at få tegnet forsikring, dette vil bestyrelsen undersøge og få tegnet. 

 

Den nye bestyrelse er 

Maria Justesen, Jane Madsen, Jan Mølgaard, Kristian Søndergaard Madsen og Rikke Syndergaard. 

 

 

  


