
Gl. Vindinge  
     Grundejerforening 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 16. september 2004. 
 
Sted: Hos Carsten, Kærvej 1. 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael (Næstformand) 
Morten (Sekretær) 
Carl Ulrik (Kasserer) 
Karina 
Per 

 
Afbud Finn 
 
Dagsorden 1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

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

Ad 1. Godkendelse af referat af sidste møde 
 

Referatet af mødet den 17. juni blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
Siden sidste møde har teltet været lejet ud ca. 7 gange. Teltet er stadig i god stand. 
Med virkning fra 1. januar 2005 stiger priserne på udlejning, således at prisen for medlemmer 
fremover bliver kr. 225,- og for ikke medlemmer kr. 375,-. Endvidere blev det besluttet at 
indkøbe et nyt telt. Der vil fra årsskiftet tilfalde et mindre administrationsgebyr til det 
bestyrelsesmedlem, der styrer udlejningen. 
 
Der er indkøbt en grill til udlejningsbrug formedels kr. 575,-. Grillen vil blive opbevaret hos 
Carsten. 
 
Priserne for udlejning af grill vil blive kr. 100,- for medlemmer og kr. 150,- for ikke medlemmer. 
Dog vil der være rabat hvis man lejer telt og grill sammen. I så fald vil den samlede pris være 
kr. 300,- for medlemmer og kr. 500,- for ikke medlemmer. 
 
Bestyrelsen skal være opmærksom på problemerne omkring den mindre gruppe af unge 
mennesker, som pt. "hærger" i byen.  
 
Der afventes stadig skrivelser fra amt, kommune og HUR vedrørende lufthavn, motorvej m.v.   

 
 
Ad 3. Meddelelser fra medlemmerne 

 
- Vedrørende byport ved Bagerbakken afventes svar til lokalrådet fra kommunen. Per følger 

op. 
 



- Skiltning Østre Vindingevej/Sandvejen. Vi har endnu ikke modtaget svar fra Roskilde Politi 
på brev af 19. april 2004. Der holdes møde mellem kommunen og Roskilde politi i denne 
måned, hvor punktet tages op. 

 
- Finn følger op med kommunen og forsøger at få lavet trafiktælling/-måling på såvel 

Sandvejen som Stærkendevej. 
 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  

- Der har været afholdt borgermøde vedrørende det gamle militærdepot. Finn har mailet 
med Roskilde kommune og følger sagen tæt - diverse materiale kan ses hos Finn. 
Michael følger op med kommunen hvorvidt der ligger lokalplaner m.v. og hvad kommunen 
i øvrigt har tænkt sig omkring det igangværende byggeri. 

 
- Vedrørende Holbæk Motorvejen. Der afholdes møder i Roskilde, Vor Frue og Fløng i 

løbet af juni måned. Finn deltager i møderne i Roskilde og Vor Frue. 
 
Ad 5.  Økonomi 
 

- Kassebeholdning pt.: kr. 27.961.91 
 
- Grundejerforeningens medlemstal er 156 medlemmer. 
 
- Fra årsskiftet tilfalder der mødeafholderen kr. 250,- til dækning af udgifterne i forbindelse 

med møderne. 
 
- Der vil på et tidspunkt blive lejet en fliskværn, der til et symbolsk beløb vil blive 

videreudlejet til foreningens medlemmer. 
  
Ad 6.  Gadekæret 
 
 Michael kontakter teknisk forvaltning og hører dem hvorvidt de agter at foretage sig noget i 

sagens anledning. Pt. foretager vi os ikke noget i sagens anledning. 
 

Ad 7.  Hjemmesiden 
 

Carl Ulrik har undersøgt priser på webhotel, hjemmesider m.v. til foreningsbrug. Egen 
hjemmeside kan oprettes for maks. kr. 400,- pr. år. Foreningen bestiller egen hjemmeside. 

 
Ad 8.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg: 
 
- Højvangsvej 10 - stadig til salg. 
- Kærvej 27- stadig til salg.  
- Tingvej 11 - er solgt Michael byder velkommen 
- Tingvej 37 - er solgt Michael byder velkommen 
- Tingvej 31 - muligvis stadig til salg - hvis solgt byder Morten velkommen. 
- Tingvej 49A - Per byder velkommen hvis solgt. 
- Tingvej 49B - Per byder velkommen hvis solgt. 
- Østre Vindingevej 206 - er solgt. Morten byder velkommen. 
- Østre Vindingevej 198 er solgt. Carsten byder velkommen. 
-     Rosenvang 4A - er solgt. Carl Ulrik byder velkommen 
-     Rosenvang 8 er solgt. Carl Ulrik byder velkommen. 
-     Rosenvang 10 er til salg  
 

Ad 9.  Eventuelt 
 

Intet at bemærke. 
 

Ad 10. Næste møde 
  
 Afholdes torsdag den 11. november kl. 19:30 hos Carl Ulrik. 
 
     Referent    



     Morten Holm  


