
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. juni 2011, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carsten, Kærvej 1 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael Berg (Næstformand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

John 
 
Afbud:  
Brigitte 
Morten 
Michael Møller  
  
 

Dagsorden 0. Konstituering 
 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. 0        Konstituering 
 Mødet er første møde siden generalforsamlingen. Konstitueringer er som følger: 

Formand: Carsten Vogel 
Næstformand: Michael Berg 
Kasserer: Carl Ulrik Graversen 
Sekretær: Morten Holm 

 
Ad. 1        Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Referatet fra sidste møde blev godkendt med en enkelt bemærkning. Bankskiftet er til Spar 

Lolland og ikke Spar Nord. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

 
Skiltning i Vindinge. Formanden har en fortløbende korrespondance med kommunen vedr. 
opretning af skæve og grimme skilte i byen. Der er netop igangsat arbejder med opretning af 
skæve skilte og ulæselige skilte. Hvor der er defekt belysningen på skilte vil dette også blive 
udbedret. Der er også netop blevet brændt ukrudt på fortovene. 
 
Der er en del problemer med generende støj fra en matrikel på Østre Vindingevej.  
 
Parkeringsforhold ved købmanden blev drøftet. 
 
Roskilde kommune er i gang med en kategorisering af vejene i Vindinge i forbindelse med 
snerydningen for at spare penge. Bliver denne kategorisering vedtaget vil kun de store veje i 
byen blive ryddet. Grundejerforeningen i Mørbjerg og Lønbjerg har skrevet til de øvrige 
foreninger i byen vedr. dette. Formanden har svaret at vi er uforstående overfor kategorisering 
mht. de veje, som er i den del af byen som vores forening dækker. 
Byens byrådsmedlem har opponeret mod denne kategorisering og emnet vil blive behandlet 
på byrådsmøde d. 31/8. 
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Der er indkøbt to nye telte til udlejning. Teltene er allerede udlejet flere gange i år. Der vil 
fremover blive opkrævet depositum på kr. 500,- ved udlejning. 

 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

Der er blevet opstillet containere for glas, papir og pap på trekanten. Dette er til stor gene for 
de omkringboende. Dette er især ved aflevering af flasker på lør-, søn- og helligdage fra kl. 7 - 
9 og på hverdag før kl. 6. På opfordring har kommunen påsat skilt med opfordring til kun at 
aflevere flasker mellem 9 og 18. Dette har dog ikke haft virkning endnu. Foreningens 
medlemmer opfordres til at følge denne anvisning. 
 
Tiltagende trafik på Kærvej. To beboer på Kærvej har rettet henvendelse til kommunen vedr. 
forbedring af forholdene på vejen og evt. en afspærring af vejen på midten. Kærvej er ikke på 
listen over de farlige veje i kommunen og der er ikke p.t. nogen grund fra kommunens side til 
at forbedre forholdene. Samtidig blev det oplyst, at Kærvej vil blive asfalteret sidst i 
indeværende år når de igangværende byggerier er afsluttet. 

 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  

Intet nyt fra lokalrådet. 
 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 167 betalende medlemmer pr. dags dato. 
  

Kassebeholdningen er p.t. kr. 48.971,34. 
 
Bankskiftet til Spar Lolland er faldet på plads og årets kontigentopkrævning er gennemført 
uden problemer. 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Mødet d. 25/1 blev aflyst og der planlægges nyt møde d. 18. august 1930 hos John med 

henblik på at finjustere siden og foretage nogle mindre rettelser. Michael tager fat i Jacob for 
opdatering af adgangskoder mm. 
 

Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærvej 7 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Kærvej 10 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Kærvej 14 er til salg. 
-      Kærvej 21 er til salg. 
-      Mejeristræde 6 er solgt - Brigitte byder velkommen 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 1 er solgt – Er budt velkommen. 
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      Stærkendevej 7b er muligvis solgt - Morten undersøger. 
-      Tingvej 11b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Tingvej 20 er solgt - Michael byder velkommen.  
-      Tunevej 3 er solgt - Brigitte byder velkommen.  
-      Ved Kirken 3 har fået ny beboer – præsten Sofie Frost. Er budt velkommen. 
-      Smedestræde 3 er til salg 
-      Tingvej 31 er til salg 
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-      Stærkendevej 144 er til salg 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Intet under dette punkt.  
 
Ad 9. Næste møde 
 

Aftales d. 18. august 2011. 
 

 
     Referent Carl Ulrik 


