Gl. Vindinge Grundejerforening
www.gl-vindinge.dk

mail@gl-vindinge.dk

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2008, kl. 1930.
Sted:

Hos Per, Stærkendevej 3.

Deltagere:

Carsten (Formand)
Morten (Sekretær)
Carl Ulrik (Kasserer)
John
Michael Berg
Afbud:
Michael Møller

Dagsorden

Ad. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt, herunder sommerfest.
Næste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra generalforsamlingen den 10. marts 2008 blev godkendt uden bemærkninger.
Bestyrelsen konstituerede sig i den allerede kendte konstellation..

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Carsten har haft kontakt til kommunen og bedt dem komme herud og brænde ukrudt. Det er
tilsyneladende ikke lige til, men der arbejdes på det. John undersøger med kommunen,
hvornår de har planlagt fejning og ukrudtsbrænding her i byen.
Der er oprettet en ny forening i Vindinge " Liv i Vindinge", som har til hensigt at skabe bedre
rammer for de unge i byen.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
John har af et par omgange haft fat i Roskilde Kommune, vedrørende vejbelægningen på
Smedestræde og Mejeristræde. Der er udsigt til at begge veje bliver bragt i ordentlig stand.
Carl Ulriks genbo var søndag den 25. maj udsat for forsøg på tricktyveri

Ad 4.

Vindinge Lokalråd
Det undersøges hvorvidt der findes tilgængelige referater fra møderne i Vindinge Lokalråd,
eller hvorvidt det er muligt at få tilsendt referater fra møderne.

Ad. 5

Økonomi.
167medlemmer har betalt kontingent i indeværende år i grundejerforeningen.
Kassebeholdning pt.: kr. 45.933,93
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Ad 6.

mail@gl-vindinge.dk

Hjemmesiden
Der er pt. ikke noget nyt på hjemmesiden - trænger til opdatering.

Ad7.

Tilflyttere/velkomst
Følgende huse er til salg/er solgt.
-

Ad 8.

Ved Kirken 2 er solgt - Michael byder velkommen.
Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen
Kærvej 9 er til salg
Kærvej 10 er til salg.
Pilestrædet 8 er solgt - Carsten byder velkommen
Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen
Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen
Sandvejen 13Ber til salg.
Sandvejen 18 er til salg.
Smedestræde 6 (Ronson) er til salg.
Stærkendevej 7b er til salg.
Tingvej 11b er til salg
Tingvej 18 er til salg.
Tunevej 3 er til salg.

Eventuelt.
Der er skred i tingene omkring Kærvej 12 (Fischer Dübel). Der er nedrivningstilladelse og nedrivningen er allerede begyndt. Efter planen skal der opføres 2 længehuse
med 4 boliger i hver. Husene bliver i 1½ plan og på ca. 110 kvm.
SOMMERFEST.
- Skilte / plakater
- Omdeling af indbydelser
- Ophængning af plakater
- Kontakt til skolen
- Lejlighedstilladelse
- Borde/bænke
- Mad m.v.
- Klovn eller lign.
- Salg af stadeplader
- Evt. amerikansk lotteri
- Musik ????

Ad 9.

Pernille
Michael
Carsten
Morten
Morten
Per
Michael Møller
John
Per

Næste møde
Afholdes den 19. august 2008 kl. 1930 hos John.

Referent Morten Holm

