Gl. Vindinge
Grundejerforening

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. april 2004
Sted:

Hos Carsten, Kærvej 1

Deltagere:

Carsten (Formand)
Michael (Næstformand)
Morten (Sekretær)
Per
Karina
Finn
Carl Ulrik (Kasserer)

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
Der var en enkelt rettelse til referat af 29. januar. Jf. pkt. 3. Det er rettelig Michael og Carsten,
der foretager inspektion efter knækkede fliser.
Herefter blev referatet godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Carsten har haft kontakt til Roskilde kommune vedrørende huller i belægningen på
Lønbjergvej. Vejen er blevet lavet, ligesom der er foretaget udbedringer af belægningen på
Kærvej. Ligeledes er lygtepælen ud for Ved Kirken 1 blevet udskiftet.
Med hensyn til udskiftningen af yderligere ødelagte fliser har Roskilde kommune meddelt, at
med mindre der er en niveauforskel på 4 cm. mellem flise/flise eller flise/vej, bliver der ikke
foretaget udskiftning af fliserne.
Der er modtaget henvendelser vedrørende leje af festteltet. Inden udlejning bliver der
foretaget et "forårstjek" af teltet, således at vi kender status på teltet inden det udlejes. Der
bliver lavet kontrol på teltet lørdag den 17. april.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
-

-

Ad 4.

Der arbejdes i Vindinge lokalråd mod udvidelse af lufthavnen. VVM undersøgelse
forventes at foreligge medio 2004
Østsiden af Sandvejen. Finn har fået en mundtlig aftale med Kirsten Høi, Roskilde
Kommune, om at kommunen gerne vil slå området 3-4 gange om året.
Østre Vindingevej/Sandvejen. Roskilde kommune v/Anne-Lise Løvholm har på given
foranledning oplyst, at der vil blive kigget på skiltningen nævnte sted. Dog er skiltet opsat i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.
Vindinge Lokalråd arbejder på anlæggelse af fortov/cykelsti på "bagerbakken", Tingvej.
Fra og med næste referat får Vindinge Lokalråd sit eget punkt på referatet.

Økonomi
Kontingent er udsendt for 2004 via PBS.
Kassebeholdning pt.: kr. 16.137,70
Grundejerforeningens medlemstal er uforandret 150 medlemmer.
Der arbejdes på at finde egnede formål til at bruge foreningens penge, f.eks. til forskønnelse
af byen.

Ad 5.

Gadekæret
Kæret er klar til en overhaling. Der fastsættes en dato, der af hensyn til kærets fauna rykkes til
efteråret.

Ad 6.

Hjemmesiden
Indscanning af artikler om Gl. Vindinge er nu påbegyndt og tilgængelig på foreningens
hjemmeside. Der arbejdes fortsat med hjemmesiden.

Ad 7.

Tilflyttere/velkomst
Følgende huse er til salg:
-

Ad 8.

Højvangsvej 10
Kærvej 25- er stadig til salg.
Tingvej 11 - er solgt Michael byder velkommen
Tingvej 37 - er solgt Michael byder velkommen
Tingvej 31 - stadig til salg.
Tingvej 49A - stadig til salg.
Tingvej 49B - stadig til salg.
Østre Vindingevej 206 - er solgt. Morten byder velkommen.
Rosenvang 4A - er solgt. Carl Ulrik byder velkommen
Rosenvang 8 er solgt. Carl Ulrik byder velkommen.

Eventuelt
Finn har haft kontakt til Roskilde Lufthavn. Herfra er meddelt at indflyvningskorridorerne med
virkning fra 15. april 2004 er ændret fra den nuværende nordvestlige retning til en retning
mere mod nordøst. Dette skulle give mindre gener i forbindelse med overflyvninger.
Yderligere blev det oplyst at minimumshøjden ved overflyvning af bebygget område er 1000
fod svarende til 300 meter. Kan man se flyets kendingsbogstaver er flyet for langt nede.
Der blev spurgt til eventuel sponsorering af arrangement i Kulturcentret. Forespørgslen
udløste en debat i bestyrelsen og der blev udtrykt enighed om, at foreningen, af hensyn til
medlemmerne, ikke ønsker at yde tilskud til sådanne arrangementer, men i stedet ønsker at
bidrage til byens forskønnelse.
Carsten oplyste at han gerne ville lægge have til et bestyrelsesarrangement, hvor et
bestyrelsesmøde efterfølges af et grillarrangement, hvori bestyrelsesmedlemmernes familier
eventuelt kan deltage. Følges op.

Ad 9.

Næste møde
Afholdes torsdag den 17. juni kl. 1930 hos Per.

Referent
Morten Holm

