
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

                                                   www.gl-vindinge.dk                   mail@gl-vindinge.dk 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. juni 2010, kl. 1930. 
 
Sted: Hos John, Smedestræde 2 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael (Næstformand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

Morten 
John 
 
Afbud:  
Michael Møller  
Brigitte  
 

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 sidste møde  blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
 Carsten har igen været i dialog med Roskilde Kommunes Park & Vejafdeling, omkring vores 
 vejes vedligehold, særlig huller i vejene.  Se vedlagte mailkorrespondance. 
 
 Carsten tager endvidere kontakt til kommunens kontaktperson vedr. skiltningen i byen, idet 
 der er flere af vores skilte der ikke er up to date eller ligefrem mangelfulde.  
 

  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
 
 Fra Verny Gehl, Lillevangsvej 49, er der kommet skrivelse vedr. komposteringsanlæggets 
 flytning og de deraf følgende lugtgener for beboerne på Lillevang. Desuden oplyste han, at 
 der af og til er gener fra jernværket i form af eksplosioner og støvgener. Carsten beder ham 
 forfatte et brev til rette instans, som grundejerforeningen så har mulighed for at tilslutte sig.   

  
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  
 Vi har intet hørt fra lokalrådet. 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 169 betalende medlemmer pr. dags dato. 
  

Kassebeholdningen er p.t. kr. 53.996,21.  
 
Der arbejdes på at skifte pengeinstitut, idet vores nuværende pengeinstituts service er under 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

                                                   www.gl-vindinge.dk                   mail@gl-vindinge.dk 

al kritik. Desuden er de meget dyre med deres gebyrer, hvorfor hele øvelsen går ud på at 
spare penge og få bedre service.   
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
  

Bestyrelsen kiggede på et oplæg til en ny hjemmeside. Denne blev umiddelbart forkastet, idet 
den ikke ramte  det resultat som betstyrelsen forventetde/havde lagt op til.  
 
 

Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Kærvej 10 er til salg. 
-      Mejeristræde 6 er solgt - Michael byder velkommen 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 1 er solgt -  
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      Sandvejen 13B er solgt - Carsten byder velkommen. 
-      Sandvejen 14, er solgt - Carsten byder velkommen. 
-      Sandvejen 18 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Smedestræde 6 (Ronson) er til salg.  
-      Stærkendevej 7b er muligt solgt - Morten undersøger. 
-      Tingvej 11b er til salg 
-      Tingvej 20 er solgt - Michael byder velkommen.  
-      Tunevej 3 er solgt - Michael byder velkommen.  
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Michael har deltaget i et møde vedrørende Spar købmandens udvidelse. Michael modtager 

på et tidspunkt et referat fra mødet. Når dette sker, lægges referatet ud på hjemmesiden 
 
Ad 9. Næste møde 
 
 Afholdes 6. september kl. 19:30 hos Morten. 
 
 
     Referent Morten Holm 


