
Gl. Vindinge  
     Grundejerforening 
 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 29. januar 2004 
 
Sted: Hos Finn, Sandvejen 21 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael (Næstformand) 
Morten (Sekretær) 
Per 
Karina 
Finn 
Carl Ulrik (Kasserer & referent) 

 
Afbud Alle er fremmødt. 
 
Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Meddelelser fra formanden 
3. Meddelelser fra medlemmerne 
4. Økonomi 
5. Gadekæret 
6. Hjemmesiden 
7. Tilflyttere/velkomst 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 

Ad 1.  Godkendelse af referat af sidste møde 
Per gør indsigelse imod at han er noteret under afbud, da Per ikke var orienteret om 
mødetidspunktet. 
 

 
Ad 2.  Meddelelser fra formanden 

Revisorerne har fremsendt forslag til HUR med forslag om etablering og beplantning af en 
vold mellem grusgraven i Øde Hastrup og Vindinge. 
 
HUR har fremsendt information vedr. udvidelsen af lufthavnen. Carsten skrevet til HUR, hvor 
det ønskes oplyst hvorledes udvidelsen vil påvirke beboerne i Vindinge. Vindingerådet 
informeres af Finn om foreningens henvendelse til HUR. 
 

 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

Finn 
- Udvidelse af lufthavnen. Der afholdes borgermøde i Roskilde Hallen mandag 2. februar. 
- Østsiden af Sandvejen. Finn kontakter Roskilde kommune i løbet af foråret med 

opfordring til at pleje området – igen. 
- Knækkede fliser. Finn og Michael foretager inspektion af knækkede fliser og tager foto af 

knækkede fliser. Finn fremsender dette til Roskilde kommune. 
- Militærdepot på Sandvejen. Købere og planer for området er fortsat ukendt. Der er flere 

ønsker i byen, om at der bliver etableret ældreboliger. Vindingerådet har meddelt Roskilde 
Kommune, at rådet gerne vil orienteres og inddrages i udarbejdelse af lokalplan for 
området. Gl. Vindinge Grundejerforening vil ligeledes gerne orienteres om udarbejdelsen 
af lokalplanen. Finn varetager dette gennem deltagelse Vindingerådets møder. 

 
Ad 4.  Økonomi 

Carl Ulrik kunne meddele, at vi nu har 150 medlemmer (ud af 252). 



Regnskabet er afleveret til revision d. 25. januar 2004. 
Carl Ulrik gennemgik driftsregnskabet. Overskud: kr. 4.028,69. 
Budget udleveret for perioden 1/1-04 til 31/12-04. 
Kassebeholdning pt.: kr. 17.772,95 
Gebyr til PBS stiger 17 øre pr. betalingskort i 2004. 

  
Ad 5.  Gadekæret 

Roskilde kommune har beskåret pil i gadekæret ved købmanden - igen mens der er is på 
kæret. 
Michael planlægger oprensning af kæret til primo/medio marts, når kæret er isfrit. 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
Hjemmesiden er opdateret og fremsendt til upload hos webmaster på www.vindinge.dk. 
Michael og Carl Ulrik afholder møde d. 26. februar for indscanning af artikler. 

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 

Tingvej 16B, Kærvang 2 og Lønbjergvej 3 er budt velkommen. 
 
Følgende huse er til salg: 
- Højvangsvej 10 
- Kærvej 25- Carsten undersøger om den er solgt 
- Tingvej 11- er solgt Michael byder velkommen 
- Tingvej 37 - er solgt Michael byder velkommen 
- Tingvej 31 
- Tingvej 49A 
- Tingvej 49B 
- Østre Vindingevej 206 
 

Ad 8.  Eventuelt 
Generalforsamling 
- Afholdes 18. marts 2004 kl. 19.30 på skolen. Vi mødes kl. 19 
- Finn arrangerer lokale, øl, vand og overheadsprojektor 
- Carl Ulrik sørger for indkaldelse. Skal uddeles senest 04. marts. 2004 
- Carsten uddeler indkaldelser 
- Michael og Carsten er på valgt i år og modtager genvalg. 
 
Opslagskassen 
- Brev til HUR hænges op i kassen. Finn 
 
Sommerfest 
- Festen afholdes ikke i indeværende år pga. manglende ressourcer 
 
Diverse 
- Tavlen "ubetinget vigepligt" på Østre Vindingevej mod sandvejen står for tæt på 

sandvejen, således at det ses for sent. 
 
Kulturcentret 
- Kulturcentret har forespurgt grundejerforeningen om et tilskud til kulturcentret. Der 

mulighed for at give et beløb til centret eller dække udgifter til et arrangement.  
- Grundejerforening er ikke interesseret i at give tilskud, såfremt øvrige tilsvarende 

foreninger ikke yder tilskud til Kulturcentret. Finn kontakter kulturcentret og opfordrer 
centret til at kontakte alle grundejerforeninger. 

- Finn kan ikke deltage i næste repræsentantskabsmøde i Kulturcentret d. 11. februar 2004 
kl. 19.00. Per kan muligvis deltage i stedet for. Per giver Finn besked. 

 
Golfbane 
- Der er fundet alternative placeringer til pay and play golfbanen ifølge Hans Christian 

Eisen. 
 
Vindingerådet 
- Rådet har foreslået at foreningerne tilsluttet rådet bidrager med kr. 500,- årligt til rådet. 
- Beløbet for højt, men forslaget tilsluttes såfremt beløbet er mindre og hovedparten af de 

øvrige foreninger bidrager. Et beløb på kr. 250,- er fornuftigt. 



- Rådet bakkes op vedr. udvidelse af motorvejen. Foreningen deltog i borgermødet d. 20. 
januar 2004 i Roskilde Hallen. Roskilde Byråd har enstemmigt vedtaget at være i mod en 
ny linieføring for udvidelsen af motorvejen. 

 
Ad 9.  Næste møde 
 Næste møde aftales i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
  


