Gl. Vindinge
Grundejerforening

Referat af bestyrelsesmøde 18. September 2003.
Sted:

Hos Per, Stærkendevej,Vindinge

Deltagere:

Carl Ulrik (kasserer)
Per
Finn (supplant)
Michael (Næstformand)

Afbud

Carsten
Karina
Morten

Dagsorden

1. Godkendelse af referat.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra medlemmerne.
4. Økonomi.
5. Gadekæret.
6. Hjemmesiden.
7. Udlejningstelt.
8. Tilflyttere/velkomst.
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ad 1.

Godkendelse af referat af sidste møde
Referat af mødet den 18 Juni blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
I formandens fravær blev følgende meddelser videregivet.
Festteltet til grundejerforeningen er indkøbt. Økonomi afklaret.
Omkring ”Volden” er noget igang med beplantning.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
Ingen.

Ad 4.

Økonomi
Carl Ulrik kunne meddele, at vi nu har rundet 150 medlemmer. En fortsat stigende tendens
siden Carl Ulrik’s tiltræden som kasserer.
Kassebeholdning: 18.515,75 kr.

Ad 5.

Gadekæret
Michael vil igen prøve at tage kontakt til Ped. på ny.

Ad 6.

Hjemmesiden
Der er foretaget lidt småjusteringer – ellers intet.
Planlagt møde vedr. Hjemmesiden den 26. juni 2003 blev aflyst. Dato for nyt møde afklares
mellem Carl Ulrik og Michael.
Det blev aftalt at der vil blive lagt et digitalt billede af teltet ind på hjemmesiden.

Ad 7.

Udlejningsteltet.
Det blev besluttet at der udfærdiges et opslag til ”kassen” vedr. udlejning af foreningens telt.
Carl Ulrik foranlediger.

Ad 8.

Tilflyttere/velkomst
Kærvang 2 mangler at blive budt velkommen. Dette sørger Carl Ulrik for.
Liste over huse, som er til salg:
• Kærvej 12
Carl Ulrik
• Sandvejen 37
Finn
• Tingvej 31
Ikke solgt
• Østre Vindingevej 206
Per

Ad 9.

Eventuelt
Trafikken i Vindinge.
Morten & Carsten følger op m.h.t. kontakt til vognmand Kold, med henblik på nedbringelse af
den tunge trafik gennem byen.
Finn oplyser at et af vejskiltene er tilgroet.
Finn kontakter Park- og Vejafd. for udbedring.
Ny afstribning efter vejudbedring på Tunevejen mgl. ud for fritidshjemmet. Finn kontakter
Park- og Vejafd. for retablering.
Beskæring af lavthængende grene over Kærvej.
Per retter henvendelse til beboer for beskæring af lavthængende grene ud over Kærvej.
Finn oplyser at manglende rep. af Sandvejen mellem nr. 11 og 25 er udført d. 26.08.03.
For så vidt angår ”skoven” og vedligeholdelsen af denne har kommunen lovet at se på sagen.
Se skrivelse af. d. 25 Juni 03 (Bilag)
Vindingerådet.
Finn orienterede om møde i Vindingerådet d. 31 August 03. Finn oplyser at der er rettet
skriftlig indsigelse til Roskilde Kommune vedr. Lokalplanforslag nr. 385 omhandlende ny
golfbane (Pay and play) i området mod øst for Vindinge.
Der afholdes møde vedr. ovenstående på Vindinge skole d. 04.11.03.
”Opslagskassen”
Indholdet i kassen ved købmanden opdateres.
Sommerfest.
Sommerfesten blev foreslået rykket til en forårs-/sommerfest i 2004. Vedtaget af bestyrelsen.
Tilskud til kulturforeningen.
Økonomisk tilskud til kulturforeningen i Vindinge blev drøftet. Emnet tages op til afklaring på
næste møde.

Ad 10.

Næste møde
Torsdag den 13.11.2003 hos Finn. Ændret til Onsdag den 26.11.2003 hos Michael

