
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. august 2012, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Carl Ulrik 
 
Deltagere: Carsten (Formand) 

Michael Berg (Næstformand)  
Carl Ulrik (Kasserer)  
John 
 
Afbud:  
Morten 
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. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 Der er intet nyt vedr. asfaltering af Kærvej inkl. de tilstødende veje. 
 
 Alt gammelt materiale vedrørende grundejerforeningen (avisartikler, billeder og gamle 

referater) har Else Mortensen, Højvænget 5 nu scannet ind. Der arbejdes med at lægge det 
på hjemmeside. Det er en større opgave, da der er ca. 400 dokumenter. 

 
 Der er udjævnet flere volde ved grusgravningen på Østre Vindinge vej. Det er uvist hvornår de 

sidste volde jævnes.  
 
 Luftledningerne i byen skal snart nedlægges. Roskilde kommune vil IKKE betale for 

udskiftning af den eksisterende gadebelysning i den forbindelse. DONG forbereder for 
udskiftning senere. DONG har rettet henvendelse til foreningen mht. om foreningen vil betale 
for udskiftning. Foreningen kan og vil ikke som frivillig forening finansiere udskiftningen.  

 
 TDC har gang i et større arbejde på Ved Kirken i svinget. Hele fortovet er opgravet og spærret 

for passage uden at gå på vejen. Der er ikke etableret afskærmning for sikker passage. 
Foreningen kontakter TDC for at få forbedret forholdene og en snarlig afslutning. Som 
alternativ må politiet kontaktes for at får etableret en ordentlig afskærmning.  

 
 Det besluttes at der indkøbes en bærbar computer med nødvendig software til foreningens 

arbejde. 
 
 Beboerne på Kærvej nær legepladsen bag branddammen arbejder på at komme med forslag 

til etablering af nye legeredskaber på legepladsen. Når de har et oplæg tager foreningen 
stilling til et evt. tilskud.  
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 Foreningen har 40 års jubilæum i år. Der afholdes en fest d. 15/9 på boldbanerne ved skolen. 

En beboer på Kærvej, Jeanett, vil gerne deltage i planlægningen. Hun vil gerne sørge for: 
- invitation 
- borde og stole 
- underholdning til børnene 
 
Formanden sørger for mad og drikkevarer. Vi har fået lov af kommunen til at anvende arealet. 
Invitationer uddeles i den forestående weekend. 
 

 
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

Ved Ved Kirken 3 er der lagt en stor jernplade pga. af et stort hul i vejen (erosion). Den har 
efterhånden ligget der i lang tid. Der tages kontakt til kommunen for snarlig udbedring. 
 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 I.a.b 
 
Ad. 5 Økonomi. 
 
 Der er registreret 175 betalende medlemmer i 2012 indtil nu. 
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 52.538,80. 
 
Der har indtil nu været fire henvendelse fra ejendomsmæglere vedr. salg af ejendomme. Det 
aftales, at besvarelsen honoreres med 150,- kr. til den som besvarer henvendelsen.  
Gebyret har ikke været reguleret i mange år. Gebyret sættes op til 375,- pr. dags dato. 
 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden er pt. opdateret. Det overvejes at tage nye billeder til hjemmeside. 

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
                         
-      Kærvej 14 lejet ud. John byder velkommen 
-      Kærstien 3, Tobias Nielsen er budt velkommen 
-      Kærstien 5, Kirsten Andreasen er budt velkommen 
-      Kærstien 7,  Annette Frederiksen  er budt velkommen 
-      Kærvej 27 er solgt. Carsten byder velkommen  
-      Kærvej 16, Michael Nielsen er budt 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.  
-      Sandvejen 20 er solgt - Carsten byder velkommen 
-      Smedestræde 3 er til salg 
-      Stærkendevej 144 er til salg 
-      Sandvejen 41b er til salg 
-      Østre Vindinge 206 er til salg 
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Ad 8.  Eventuelt. 
  
 Iab. 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Afholdes torsdag d. 1. november 2012 kl. 1930 hos John 
 

 
     Referent Carl Ulrik/Carsten 


