
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. januar 2015, kl. 1930. 
 
Sted: Hos Michael 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer)  
Morten 
John 
Jørgen 
Michael 
 
Afbud:  
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 
 9.  Næste møde 

 
 
 
Ad 1.        Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 Carsten har været i dialog med Jens Sørensen fra vandværket vedrørende renoveringen af 

vanpumpen i Smedestræde. Vandværket betaler det beløb, der overstiger kr. 2000,- fra hhv. 
Gl. Vindinge Grundejerforening og Lokalhistorisk forening. Således bidrager Gl. Vindinge 
Grundejerforening med kr. 2000,-. 

 
 Carsten oplyste videre, at Vindinge Vandværk afholder generalforsamling onsdag den 18. 

marts 2015. 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

Vedrørende det kommende byggeri på Stærkendevej 2-6, har projektet været i høring. Det 
har været behandlet i kommunen, ligesom der har været borgermøde på Vindinge Skole. Ved 
borgermødet mødte 5 personer op.  
 
Projektet ligger til godkendelse i Roskilde Byråd, hvor det skal vedtages i februar måned.  
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 Lokalrådet er på banen vedrørende plan for reetablering af de områder i Hedeland, hvor der 

er udvundet grus – intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde i oktober 2013. 
 
Ad. 5 Økonomi 
  
   Der er registreret 188 betalende medlemmer for 2014, hvilket er rekord. 
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 49.836,62. 
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Der undersøges stadig muligheden for en eventuel gevinst ved at skifte bank. 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 Hjemmesiden bliver opdateret med relevant materiale.  

 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
                          
-      Kærvej 14 er solgt – Brigitte byder velkommen 
-      Kærvej 29 er solgt – Brigitte byder undersøger 
-      Lillevangsvej 11 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilekrogen 2 er solgt - Morten byder velkommen 
-      Rosenvang 10 er til salg. 
-      Tingvej 5 er muligvis solgt – John undersøger 
-      Tingvej 8 er solgt – John byder velkommen 
-      Tingvej – den gamle skole – er til salg. 
-      Tingvej 27a er til salg. 
-      Sandvejen 36b er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Smedestræde 5 er solgt – John byder velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Østre Vindingevej 140 er solgt – Brigitte byder velkommen 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 Intet at anføre under punktet. 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde afholdes i.f.m. generalforsamlingen, som afvikles torsdag den 19. marts 2015, 
kl. 1930 på Vindinge Skole formodentlig i lokale 3.  

 
 
 
 
     Referent Morten 


