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Ad 1. Godkendelse af referat af sidste møde 
 

Referatet af mødet den 11. november 2004 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
Vi har stadig ikke modtaget nye skrivelser vedrørende den eventuelle sydlige motorvejsføring.  
 

 Byporten ved Østre Vindingevej har været udsat for hærværk, i form af ødelagte brædder og 
ødelagt byskilt. 

 
 Ny affaldsordning er trådt i kraft pr. 010105. Ejere af gulpladebiler skal vejes, såfremt der ikke 

er betalt moms af køretøjet. Såfremt der er betalt moms fungerer ordningen på samme måde 
som hvis man kommer i en hvidpladebil - altså ved at køre sit sygesikringskort igennem. 

 
 Årets generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts 2005 på Vindinge Skole. Der skal 

gives afbud til Carl Ulrik såfremt medlemmerne af bestyrelsen IKKE kommer. Finn skaffer 
lokalerne på skolen og sørger for øl og vand, Carl Ulrik sørger for maden og Carsten sørger 
for uddeling. 

 
Ad 3. Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Indtil der foreligger nyt omkring motorvejen, vil der ikke blive gjort noget ved byporten på 
 Bagerbakken. 
 
 Der er asfalteret på Sandvejen. 
 
 Skoven på Sandvejen bliver fremover slået 3-4 gange årligt af kommunen. 
 
 Der er rettet forespørgsel til kommunens tekniske forvaltning vedrørende udskiftning af 
 fortovsfliser. Kommunen vil prøve at få Vindinge med i årets budget. 



 Finn har skrevet et åbent brev til byrådet vedrørende servicebusser i Vindinge - eller mangel 
 på samme. Skrivelsen skal ses i lyset af, at den normale busdrift er blevet beskåret med nogle 
 afgange i myldretiden. 
 
 Carsten tager en snak med købmanden, hvorvidt det er muligt at få skiltene trukket lidt tilbage 
 mod forretningen, således at der er mere plads til fodgængere. 
 
 Finn har haft kontakt med kommunen vedrørende den manglende afstribning på Ved Kirken. 
 
 Finn har modtaget resultatet af trafiktællingen fra Roskilde kommune. Denne gav anledning til 
 en mindre debat. Finn undersøger med kommunen om det er muligt at få foretaget en 
 hastighedsmåling på de nævnte strækninger på Stærkendevej og Tingvej. Endvidere søges 
 der om at få foretaget en hastighedsmåling på Sandvejen. Målingen forsøges lagt på nettet.
   
  
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  
 Ved seneste møde i lokalrådet var der intet nyt vedrørende VVM undersøgelserne omfattende 

motorvejen og lufthavnen. 
 
 I lokalrådet arbejdes fortsat med planer om byport, cykelsti og fortov på bagerbakken. Der 

afventes dog stadig nyt om mulig sydlig vejføring.  
 
Ad 5.  Økonomi 
 

Kassebeholdning pt.: kr. 24.222.65. 
 

Michael undersøger med Told & Skat hvorvidt vi kan blive momsfritaget i forbindelse med 
indkøb af større ting til grundejerforeningen. 
 
Grundejerforeningens medlemstal er 158 medlemmer. 
 
Der tilkommer administratoren af festteltudlejningen kr. 100,- pr. udlejning. 
 

  
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. 
 
Næste møde i websideudvalget er den 26. januar 2005. 

 
 
Ad 8.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg: 
 
- Højvangsvej 10 - stadig til salg. 
- Kærvej 27- stadig til salg.  
- Kærvej 29 er solgt - Finn byder velkommen. 
- Tingvej 37 - er solgt Michael byder velkommen. 
- Tingvej 31 - muligvis stadig til salg - hvis solgt byder Morten velkommen. 
- Tingvej 49A - er budt velkommen. 
- Tingvej 49B - Per byder velkommen. 
-     Rosenvang 10 er solgt - Carl Ulrik byder velkommen. 
-     Kærvej 11, halvdelen af kroen, er til salg. 
 
 
 



Ad 9.  Eventuelt 
 

Finn fik sat seddel i kassen ved købmanden med ønsket om god jul fra Gl. Vindinge 
grundejerforening. 
 

Ad 10. Næste møde 
  
 Afholdes torsdag den 31. marts 2005 kl. 1930 og afvikles som generalforsamling. 
 
 
 
 
 
 
     Referent    
     Morten Holm  


