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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. juni 2005 
 
Sted: Hos Morten, Sandvejen 2 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

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

Afbud Karina 
 
Dagsorden 1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

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

Ad 1. Godkendelse af referat af sidste møde 
 

Referatet af bestyrelsesmødet den 28. april 2005 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
 Formanden har modtaget VVM-redegørelsen fra Vejdirektoratet. Endvidere konstaterede han 

kommunen var påbegyndt udskiftningen af fortovsfliserne, til en start på Kærvej. 
  
Ad 3. Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Finn deltog i borgermødet i Roskilde Hallerne den 1. juni, vedrørende den eventuelle sydlige 
 motorvejsføring. Mange var mødt frem. Finn redegjorde for mødets udfald, og det videre 
 forløb i sagen. Alt tyder på at en udbygning af den eksisterende motorvej bliver det endelige 
 resultat. Dette er dog ikke endelig vedtaget endnu. Således er der en lang frist med høringer 
 m.v. Alt i alt er der noget der tyder på at det går i den rigtige retning set fra Vindingeborgernes 
 side. 
 
 Finn har haft kontakt til Roskilde Lufthavn vedrørende VVM undersøgelsen, der omhandler 
 lufthavnsudvidelsen. Undersøgelsen bliver offentliggjort efter sommerferien.  
  
 Finn oplyste at byggeriet på den gamle militærgrund så småt er begyndt. Pt. er det 
 terrænregulering der pågår. 
 
 Finn og Per har haft en dialog med en beboer fra Højvanggård, som i klare vendinger 
 reddegjorde for sine holdninger til et busstoppested ved Højvanggård. Således mente han 
 blandt andet, at bestyrelsen i Gammel Vindinge Grf. var "små konger der bestemte det hele". 
 Desuagtet følger Finn sagen op med HUR, da der stadig er borgere i Gl. Vindinge grf., der 
 ønsker et stoppested i den ende af byen. 
 
 Med hensyn til vejtekniske foranstaltninger på Sandvejen afventer vi dette til byggeriet på 
 militærgrunden er afsluttet. 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 
                                                   www.gl-vindinge.dk                   mail@gl-vindinge.dk 

 
 Der er truffet aftale med købmanden om, at vi kan købe 2 flasker Vindinge vin til rabatpris 
 (samme stykpris som ved køb af 3 flasker).  
 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  
 Vindinge Lokalråd er inviteret til et møde med teknisk forvaltning i august måned, vedrørende 

eventuel udbygning (delområde 2), den vestlige ende af byen bag campingen. Finn er 
muligvis forhindret i at deltage i mødet, men i så fald deltager Carsten eller Michael i mødet. 
Det er således vigtigt at vores grundejerforening er repræsenteret ved mødet. 

 
Ad 5.  Økonomi 
 

Kassebeholdning pt.: kr. 30.938.95. 
 

Grundejerforeningens medlemstal er 156 medlemmer. 
 
Ved udlevering af girokort til nye medlemmer, bedes I venligst notere nummeret på girokortet, 
da det er kassererens eneste mulighed for at identificere indbetaleren. 
 
PBS lægger deres betalingsmåde om. Det koster et engangsbeløb på kr. 450,- ligesom der i  
forbindelse med omlægningen er varslet gebyrstigninger.Omlægningen betyder en stigning på 
ca. kr. 500,- pr. år.  

  
Ad 6.  Hjemmesiden 
 

Hjemmesiden er opdateret i uge 22 med seneste referater. Carl Ulrik og Michael aftaler møde 
i nær fremtid. 

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

- Højvangsvej 10 - Carsten har budt velkommen. 
- Tingvej 1 er solgt - Carsten byder velkommen når nye er flyttet ind. 
-     Tingvej 17 er til salg. 
- Tingvej 25 dødsbo - bliver formentlig til salg. 
- Tingvej 31 solgt - Morten byder velkommen 
- Tingvej 37 - er budt velkommen. 
-     Tingvej 46 - er muligvis blevet handlet. 
- Tingvej 49B - er budt velkommen 
-     Sandvejen 26 er solgt - Finn byder velkommen. 
-     Kærvej 11, halvdelen af kroen, er til salg. 
-     Mørbjergvænget 9 - er budt velkommen. 
-     Lønbjergvej 6 er budt velkommen. 
 

Ad 8.  Eventuelt 
 
Sommerfest for medlemmerne i Gammel Vindinge Grundejerforening. Emnet blev debatteret, 
men ingen i bestyrelsen har pt. overskud til at være styrmand på projektet, hvorfor 
arrangementet pt. skrinlægges. 
 
Finn har rykket kommunen for afstribning Ved Kirken og græsslåning i skoven. 
 

Ad 9. Næste møde 
  
 Afholdes torsdag den 8. september 2005 kl. 1930 hos Karina. 
      Referat - Morten    


