
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar 2012, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Michael, Ved kirken 1 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael Berg (Næstformand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

Brigitte 
John 
 
Afbud:  
Morten 
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 fortsat en del problemer med generende støj bl.a. sprængninger og eksplosioner fra en 
matrikel på Østre Vindingevej.  Der opfordres til at tage kontakt til politiet når det pågår. 
 
Roskilde kommune har besluttet ikke at ændre i snerydningen i denne vinter i forhold til 
tidligere. Forslaget med reduceret snerydning blev ikke vedtaget i byrådet. 
 
Salget af grunde på Stærkendevej er begyndt og der er allerede solgt nogle grunde. 

 
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. 
 
Der er søgt aktindsigt i sagen hos Roskilde Kommune mht. lovgrundlaget for opstilling af 
flaskecontainere. Kommunen har også lovet at undersøge mulighed for opstilling af en 
lydisoleret flaskecontainer. 
 
Roskilde kommune er blevet rykket for reetableringsplanen for den del af Hedeland nærmest 
Vindinge ved Østre Vindingevej. Denne er ikke færdiggjort endnu. 
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Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 Foreningen har givet et bidrag i 2011 til lokalrådet på 500 kr. 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 171 betalende medlemmer i 2011. 
  

Kassebeholdningen er ultimo 2011 kr. 48.162,21. 
 
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. 
-      Kærvej 27 er solgt. Carsten 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.  
-      Smedestræde 3 er til salg 
-      Stærkendevej 144 er til salg 
-      Sandvejen 41b er til salg 
-      Østre Vindinge 206 er til salg 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Generalforsamling afholdes onsdag d. 21 marts kl. 19.30. John bestiller lokale på skole.  
 

Der bestilles poser i kraftig kvalitet til opbevaring af foreningens telte. 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Fastsættes efter generalforsamling. 
 

 
     Referent Carl Ulrik 


