
Gl. Vindinge  
     Grundejerforening 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2004. 
 
Sted: Hos Carl Ulrik, Tunevej 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 16. september blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
Vi har endnu ikke modtaget nye skrivelser vedrørende den eventuelle sydlige motorvejsføring.  
 
Der er endnu ikke solgt så mange grunde på den gamle militærgrund på Sandvejen. 
 
Fra bestyrelsens side er vi opmærksomme på den gruppe af unge mennesker, der laver 
uorden i byen om aftenen. 
 
Der er sat trafiktællere op på Østre Vindingevej og på Stærkendevej. De vil stå i en pt. ukendt 
periode. 

 
 
Ad 3. Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Indtil der foreligger nyt omkring motorvejen, vil der ikke blive gjort noget ved byporten på 
 Bagerbakken. 
 
 Der er sat yderligere en vigepligtstavle op på Østre Vindingevej ved dennes udmunding i 
 Sandvejen. 
 
  
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  
 I Finn´s fravær er der intet nyt under dette punkt.  Han deltager dags dato i møde i netop 

Vindinge Lokalråd. 
 



Ad 5.  Økonomi 
 

Kassebeholdning pt.: kr. 24.376,41. 
 
 Gebyrerne til PBS stiger med 6 øre pr. girokort. 

 
Michael undersøger med Told & Skat hvorvidt vi kan blive momsfritaget i forbindelse med 
indkøb af større ting til grundejerforeningen. 
 
Fremover vil Carl Ulrik modtage kontoudtog via E-boks, i stedet for som nu, på et print. 
 
Grundejerforeningens medlemstal er 157 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 
 

Hjemmesiden er nu oppe og køre på adressen www.gl-vindinge.dk. Der kan mailes til 
foreningen på adressen mail@gl-vindinge.dk. 

 
 
Ad 8.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg: 
 
- Højvangsvej 10 - stadig til salg. 
- Kærvej 27- stadig til salg.  
- Kærvej 29 er til salg. 
- 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. 
-     Rosenvang 10 er solgt - Carl Ulrik byder velkommen. 
-     Kærvej 11, halvdelen af kroen, er til salg. 
 

Ad 9.  Eventuelt 
 

Intet at bemærke. 
 

Ad 10. Næste møde 
  
 Afholdes torsdag den 13. januar 2005 hos Michael. 
 
 
Efter afviklingen af det ordinære bestyrelsesmøde fik bestyrelsen besøg af Roskilde Nærpoliti ved 
politiassistent Niels Nielsen, til en snak om de små problemer der pt. er med unge mennesker i Vindinge. 
 
Nærpolitiet Roskilde Øst tlf. 5129 0566. 
 
 
 
 
 
 
     Referent    
     Morten Holm  
 
 
 


