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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. maj 2012, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carsten 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 
 Carl Ulrik (Kasserer) 

 
Afbud:  
Morten 
Michael Møller  
Michael Berg (Næstformand)  
Brigitte 
John 
 
 

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 
 Konstituering er som sidst: 
 Formand: Carsten 

Næstformand: Michael 
Kasserer: Carl Ulrik 
Sekretær: Morten 

 
Ad. 1        Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 Der har været afholdt møde med Roskilde kommune vedrørende Kærvej. Mødet blev afholdt 

på Kærvej og med ca. 15 deltagere. Man vil gerne have Kærvej lukket på midten og dermed 
ophævet ensretningen, som stammer fra tiden, hvor bybussen kørte på Kærvej. Ligeledes 
skal vejen asfalteres, men kommunen venter indtil byggeriet i den sydlige ende er færdiggjort. 
Menighedsrådet ønsker at udvide med flere parkeringsplader øst for kirken, som en del af den 
samlede plan. Kommunen har svaret tilbage, at man nu vil lave en trafiktælling, og derefter 
tage stilling til hvad der skal ske.  

 
 Alt gammelt materiale vedrørende grundejerforeningen (avisartikler, billeder og gamle 

referater) har Else Mortensen, Højvænget 5 nu scannet ind og det bliver lagt på hjemmesiden. 
Der er indkøbt et usb-stik til formålet. Else Mortensen, der er formand for Lokal historisk 
forening, har taget originalerne til denne forening, hvor materialerne bliver opbevaret i deres 
arkiv. Hun har fået to flasker vin som tak for hjælpen.  

 
 Vi har rettet henvendelse til kommunen vedr. grusgravning øst for Vindinge, idet vi ikke 

ønsker for meget støj og støvgener i forbindelse med udvinding af grus. Man ønskede 
således at køre over Østre Vindingevej med de store dumpere. Vi ønsker en tunnel løsning, 
så vi ikke får alt det mudder og grus på vejen, ligesom vi vil undgå et lyssignal. Endeligt er der 
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også spurgt om at få udjævnet jorden snarest mulig, så vi ikke skal se på de kedelige volde, 
når gravningen i området er tilendebragt.  

 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

De trafikale forhold på Kærvej er meget kaotisk pt. dels pga. meget byggeaktivitet og dels 
pga. uhensigtsmæssige/ulovlige parkeringer på spærreflader og for tæt på tilstødende veje. 
 
Luftledninger i byen skal erstattes af nye kabler i jorden. Dette gælder dog ikke 
gadebelysning, hvor forsyningen forbliver som luftledninger, da Roskilde kommune ikke har 
råd til at kabellægge dette som det allerede er sket de øvrige steder i kommunen. Arbejdet 
udføres i andet halvår af 2012. 
 
Der arbejdes på en indsigelse på placering af glascontainere. 
 
Beboere på Kærvej er kommet med oplæg til forbedrede legeaktivitet på legepladsen ved 
Hjortlund med henblik på evt. tilskud fra foreningen. Vi afventer yderligere forslag og pris. Når 
dette foreligger tager vi stilling til et tilskud til forbedringen. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 I.a.b 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 162 betalende medlemmer i 2012 indtil nu. 
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 53.273,63. 
 
Der har indtil nu været to henvendelse fra ejendomsmæglere vedr. salg af ejendomme. 
 
Det er ikke længere muligt at sende kontigentopkrævninger til offentlige institutioner gennem 
PBS/Nets. Der skal sendes elektroniske fakturaer og til det formål har foreningen registreret et 
CVR-nummer. I samme forbindelse er foreningens bankkonto ændret til en nem-konto. 
 
Det overvejes at indkøbe en PC inkl. nødvendig software til forening til varetagelse af 
foreningens opgaver. 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden er pt. opdateret. 

 
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 
-      Lønbjergvej 3 er salg. 
-      Pilestrædet 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilestrædet 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      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 
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-      Sandvejen 41b er til salg 
-      Østre Vindinge 206 er til salg 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Iab. 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Afholdes onsdag d. 15. august 2012 kl. 1930 hos Carl Ulrik 
 

 
     Referent Carl Ulrik/Carsten 


