
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carsten, Kærvej 1 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael Berg (Næstformand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

Morten (delvis) 
 
Afbud:  
Brigitte 
John 
Michael Møller  
  
 

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. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 

Der er intet sket med byportene siden sidst. Formanden følger løbende op på det overfor 
kommunen mht. om der snart sker en udbedring af de miserable byporte. 
 
Der er et stigende omfang af graffiti i byen. Formanden tager kontakt til kommune mhp. at få 
det renset af. 
 
Der bliver fortsat bygget på Kærvej. Dette medfører større slitage på vejen. Kommunen har 
lovet en renovering af vejen efterfølgende. Der følges op på dette løbende. 
 
Der har været en del problemer med generende støj fra en matrikel på Østre Vindingevej.  
Der er intet nyt vedr. dette. 
 
Roskilde kommune har besluttet ikke at ændre i snerydningen i den forestående vinter i 
forhold til tidligere. Forslaget med reduceret snerydning blev ikke vedtaget i byrådet. 

 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

Der har været adskillige henvendelser fra medlemmerne vedr. glascontaineren og generne fra 
flaskeindkast på stort set alle tider af døgnet. Opfordringen på containeren til kun at indkaste 
flasker mellem kl. 9 og 18 bliver ikke overholdt. Lydgenerne for de omkringboende er store. 
Ofte bliver man forstyrret om aftenen, det giver anledning til at man bliver vækket og det er 
ikke muligt at have små børn stående ude i barnevogn for at sove. Flere brugere er stort set 
ligeglade og har kun hånlige bemærkninger tilovers for høflige opfordringer til at overholde de 
angivne tider.  
Foreningen er aldrig blevet hørt angående ændringen af flaskeindsamlingen og støtter alle 
initiativer til forbedre eller evt. ændre ordningen så generne kan elimineres. Foreningen vil 
foretrække den oprindelige ordning med indsamling af glas en gang hver måned. 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  

Der har været møde i Lokalrådet. Mødet omhandlede primært prioriteringen af de nye 
udstykninger i byen. Der er ikke modtaget referat fra mødet. 

 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 170 betalende medlemmer pr. dags dato. 
  

Kassebeholdningen er p.t. kr. 50.067,59. 
 
Der har været fire henvendelse fra ejendomsmæglere vedr. salg af ejendomme. 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden er opdateret således alle småfejl er rettet og der er lagt nyheder og referater 

ind.  
 

Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærvej 7 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 10 er til salg. 
-      Stærkendevej 7b er muligvis solgt - Morten undersøger. 
-      Tingvej 11b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Tingvej 18a er sat til salg 
-      Tingvej 20 er solgt - Michael byder velkommen.  
-      Tunevej 3 er solgt - Brigitte byder velkommen.  
-      Smedestræde 3 er til salg 
-      Tingvej 31 er solgt og budt velkommen 
-      Stærkendevej 144 er til salg 
-      Sandvejen 41b er til salg 
-      Østre Vindinge 206 er til salg 
 

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

Onsdag d. 18. januar 2012 hos Michael, Ved Kirken 1  
 

 
     Referent Carl Ulrik 


