
 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. januar 2007, kl. 1930. 
 
Sted:  Hos Per 
 
Deltagere:  Carsten (Formand) 
 Michael (Næstformand) 
 Morten (Sekretær) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 
 Søren (suppleant) 

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.  Hjemmesiden 
 7.  Tilflyttere/velkomst 
 9. Eventuelt, herunder sommerfest. 
10.  Næste møde 

 
Ad. 1              Godkendelse af referat af sidste møde 
 
 Referatet af mødet den 13. september blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 2 Meddelelser fra formanden 

 
 I Carstens fravær ved mødestart, læste Michael et brev op, stilet til foreningen og afsendt af 

Finn, i anledning af dennes fraflytning fra Vindinge. 
  
 Finn havde ligeledes sendt en mail til Carsten, med henblik på at få gjort noget ved den 

ulovligt parkerede campingvogn ud for Sandvejen 13B. Carsten har talt med ejeren, der har 
lovet at campingvognen snarest flyttes. 

   
 Carsten har modtaget klager over manglende rengøring i forbindelse med byggeriet på 

Kærvej/Mejeristræde. Carsten har selv været forbi på et tidspunkt hvor 2 ansatte ihærdigt 
forsøgte at holde vejen fri for jord m.v. 

 
Ad 3. Meddelelser fra medlemmerne 

 
Søren oplyste at fortovet ud for hans garage bliver udvidet med en meter, ligesom der bliver 
gravet 2 stolper ned. Dermed skulle det være muligt at holde indkørslen fri.  
 
Michael har haft kontakt til Roskilde kommune i anledning af at kloakken ud for Ved Kirken 1 
var fuldstændig stoppet med efterfølgende "oversvømmelse" til følge. Kloakken blev straks 
renset og nu er der atter hul igennem. 
 

  
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 
 I Finns fravær er der intet nyt under dette punkt. 
  
Ad 5.  Økonomi 
 



 

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

 Regnskabet er pt. til revision. 
 
 Der er overskud på kr. 4.776,06 
 
 Der er pt. 166 medlemmer i grundejerforeningen 
 

Kassebeholdning pt.: kr. 35.516,75 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
  

Hjemmesiden er opdateret med referater. Herudover intet nyt.  
 

Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Højvangsvej 2 er solgt pr. 010106 - Morten byder velkommen  
-      Kærvej 4 er solgt - Carsten byder velkommen. 
-      Lønbjergvej 6 solgt pr. 010306. Carsten byder velkommen.  
-      Sandvejen 12 er solgt - Finn byder velkommen  
-      Sandvejen 26 er solgt - Finn byder velkommen. 
-      Ved Kirken 2 er solgt -  Michael byder velkommen. 
-      Ved Kirken 7 er solgt -  Michael byder velkommen. 
-      Østre Vindingevej 206 er solgt pr. 010406. Morten byder velkommen. 
-      Sandvejen 6 er solgt pr 010407. 
-      Sandvejen 13B er til salg. 
-      Rosenvang 3 er solgt og overtaget.  
-      Tingvej 11 er solgt - Michael byder velkommen 
-      Tingvej 25 er solgt - Michael byder velkommen 
-      Kærvej 9 er til salg 
-      Sandvejen 21 er til salg. 
-      "Stollberggård" Lillevangsvej er til salg.  
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Finn reserverer lokale på skolen til brug for nedenstående generalforsamling. 
  
Ad 9. Næste møde 
 
 Afholdes som generalforsamling den 15. marts 2007 kl. 1930 på Vindinge Skole. 
 
     Referent Morten Holm 


