
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 28. januar 2016, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Michael 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer)  
Michael 
Jørgen 
 
Afbud:  
Morten 
Christian 
John 
 
 

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 konstaterede, at kommunen har afsluttet udskiftning af vores lygtepæle til nye og 

mere energivenlige lysstandere.  
 
 Afspærringen ved grusgravudgravningen/tunnelen på Østre Vindingevej er nu renoveret 

således tunnel, udgravning og afspærring lever op til reglerne. Betonklodserne er nu fjernet 
igen. Der er etableret autoværn og værn for gående. 

 
 Kommunen er i gang med etablering af cykel- og gangsti på Bagerbakken i retning mod 

Roskilde. Der skulle efter sigende også blive etableret sti på modsatte side af vej. 
 
 Der er nu etableret ny stiadgang til Hedeland langs Stærkendevej. Ser meget lovende ud.   

 
Menighedshuset skal nedrives pga. skimmelsvamp og erstattes af nybyggeri. Under byggeriet 
bliver der opstillet pavilloner øst for kirken til sognet administration mm. 

 
 Foreningens to telte og grill er klar til udlejning i den kommende sæson. Nogle gange 

returneres telte i våd tilstand eller pakket forkert således der skal sorteres efterfølgende. Der 
er en del arbejde forbundet med og næstformanden opfordrede til at honoraret forøget til kr. 
250 pr. gang. 

 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
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En kommende beboer på Kærvej 27 har rettet henvendelse vedrørende antenne- og internet 
forhold i grundejerforeningen. Han ville undersøge hvilke muligheder der er. Løsning fra Tune 
antennelaug så fornuftig ud men kunne ikke etableres i praksis, da det krævede gravearbejde 
på kommunal grund bag bebyggelsen. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 
 Intet nyt fra lokalrådet.  
 
 
Ad. 5 Økonomi 
  
   Jyske bank har i sidste kvartal af 2015 hævet gebyret for netbank fra kr. 50 til kr. 200 pr. 

kvartal og inden da er indlånsrenten sat ned til 0 %! Der er således kun udgifter i forbindelse 
med vores engagement hos Jyske Bank! Det undersøges om der er alternativer med mindre 
omkostninger. Der udloves en et gavekort til købmanden på kr. 500 såfremt der kan findes en 
bedre aftale i en anden bank.  

 
Regnskabet er afleveret til revision. Pga. sygdom er der i år behov for vores revisorsuppleant. 
Overskud for 2015 er kr. 3.698,08. 

 
Der er registreret 192 betalende medlemmer for 2015. På sidste møde var der 195 – 
desværre dækkede det over nogle dobbeltbetalinger 

  
Kassebeholdningen er pt. kr. 54.759,70. 
 
Honorar for husstandsomdeling sættes op til kr. 500 pr. gang 
 
Budgettet for 2016 blev gennemgået og justeret. 

 
Ad 6.  Hjemmesiden 
 
 Hjemmesiden bliver opdateret med relevant materiale. Det overvejes om foreningen skal have 

en profil på Facebook.  
 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 Købmanden bidrager med et gavekort på kr. 100 til hver nytilflytter vi byder velkommen 
 

Følgende huse er til salg/er solgt. 
 
-      Kærvej 27 er solgt -  
-      Lillevangsvej 11 er solgt – Michael byder velkommen 
-      Lillevangsvej 19 A&B er til salg 
-      Lønbjergvej 3 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Lønbjergvej 12 er solgt -  
-      Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen 
-      Pilekrogen 2 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Rosenvang 8 - Carsten har budt velkommen. 
-      Tingvej 7 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Tingvej 8 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Tingvej 18a – Carsten har budt velkommen 
-      Tingvej 18b (Ped) er til salg. 
-      Tingvej 21a er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Tingvej 23 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Tingvej 27 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Tingvej 34 er solgt – Carsten byder velkommen 
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-      Tingvej 54 er solgt – Carsten har budt velkommen 
-      Sandvejen 9b er til salg 
-      Sandvejen 36b er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger 
-      Smedestræde 3 er til salg. 
-      Smedestræde 5 er solgt – John byder velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Stærkendevej 9 er solgt  
-      Østre Vindingevej 151er til salg 
-      Østre Vindingevej 196 er til salg - undersøges 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 
      Skabet ved købmanden har set bedre tider. Det undersøges hvad et nyt koster. 
 
 Jf. sidste møde skulle det undesøges om der er mulighed for indførelse af standsningsforbud 

på Stærkendevej ved skolen.  
Efter nærmere eftertanke gælder der jf. færdselsloven, at der stort set på hele strækningen er 
standsning- og parkeringsforbud. 

  
Byggeriet på Stærkendevej 2-6 forventes opstartet primo marts 2016. 

 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde bliver afholdt som generalforsamling den 30. marts 2016. Uddeling af 
indkaldelse udestår. Det undersøges hvilke børn, der kan have interessante. Carsten sørger 
for nøgle til lokalet. 

 
 
 
 
     Referent Carl Ulrik 


