
 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. januar 2008, kl. 1930. 
 
Sted:  Hos Michael 
 
Deltagere:  Carsten (Formand) 
 Michael (Næstformand) 
 Morten (Sekretær) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 
 Per 

 
Afbud:  Søren 
 

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, herunder sommerfest. 
 9.  Næste møde 

 
Ad. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. november blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2: Meddelelser fra formanden 

 
 Carsten har deltaget i et møde i lokalrådet. Det er kommet lokalrådet for øre, at Roskilde 
 kommune har inddelt kommunen i områder. I den forbindelse er Vindinge blevet udnævnt som 
 lokalområde. I det ligger at man fortsat vil udvikle byen med boligområder, institutioner og 
 andet nærmiljø. Desuden er det planen at udlægge store industriområder nord for 
 Lillevangvej, på området mellem motorvejen og Lillevangsvej. 
 
Ad 3:  Meddelelser fra medlemmerne  
 
 Michael gav en status på nybyggeri på Kærvej - det gamle Fischer. 
 
 Herudover var der intet nyt at berette.  
Ad 4: Vindinge Lokalråd 
  
 Intet nyt fra lokalrådet. 
 
Ad. 5: Økonomi. 
 
 Der er pt. 173 medlemmer i grundejerforeningen. 
  

Kassebeholdning pt.: kr. 38.918.37 
 

Ad 6: Hjemmesiden 
  

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med referater m.v. 
 
 
 

Ad 7:  Tilflyttere/velkomst 



 

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

 
Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Sandvejen 12 er budt velkommen  
-      Sandvejen 26 er budt velkommen. 
-      Ved Kirken 2 er solgt -  Michael byder velkommen. 
-      Ved Kirken 7 er budt velkommen. 
-      Østre Vindingevej 206 er budt velkommen. 
-      Sandvejen 6 er budt velkommen 
-      Rosenvang 3 er budt velkommen  
-      Tingvej 11 er budt velkommen 
-      Lønbjergvej 3 er budt velkommen 
-      Mejeristræde 4B er budt velkommen 
-      Sandvejen 21 er budt velkommen 
-      Tingvej 19 er budt velkommen 
-      Tingvej 1 er solgt - Michael byder velkommen. 
-      Kærvej 7 er til salg 
-      Kærvej 9 er til salg 
-      Kærvej 10 er til salg. 
-      Pilestrædet 1b er til salg 
-      Sandvejen 13B er til salg. 
-      Sandvejen 33 er til salg. 
-      Smedestræde (Ronson) er til salg.  
-      "Stollberggård" Lillevangsvej er solgt - Per byder velkommen.  
-      Stærkendevej 9 er til salg. 
-      Tingvej 11B er til salg 
 

Ad 8:  Eventuelt. 
  
 Intet at bemærke 
  
Ad 9: Næste møde 
 
 Afholdes som generalforsamling den mandag den 10. marts 2008 kl. 1930 på skolen. 
 
 
     Referent Morten Holm 


