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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27. september 2017, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Carsten 
 

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

Dagsorden 0. Konstitution af bestyrelsen 
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 0        Konstitution af bestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
 Formand: Carsten Vogel 
 Næstformand: Michael Larsen 
 Kasserer: Carl Ulrik Graversen 
 Menigt medlem: Morten Holm 
 Menigt medlem: Jørgen Frederiksen 
 
 Suppleanter: Cindie Fjeldsted og Christian Vestergaard 
 
Ad 1.        Godkendelse af referat fra sidste møde 
  

Referatet fra sidste møde godkendt. 
   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Gravearbejdet er påbegyndt for Vindinge Nord. Roskilde Museum er i gang med deres 

undersøgelser. Pt. er det planlagt at trafikken skal komme ind/ud ved gården midt på Tingvej. 
Det er ikke optimalt for trafikken i byen. Der kommer formentlig borgermøde vedr. Vindinge 
Nord. 
 
Indkørsel til den nye bebyggelse ved omfartsvejen er nu afsat med markeringspinde på 
Bagerbakken. Arbejdet opstartes snarest. 
 
Flemming i Kærvej 27c har på vegne af foreningen og beboerne kontaktet Roskilde Kommune 
vedr. tiltag, der kan gøre Kærvej mere sikker for såvel cyklister som bilister. Flemming følger 
op på det og foreningen bakker op omkring arbejdet. 
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Carsten har igen rettet henvendelse til Roskilde kommune vedr. den dårlige vedligeholdte 
skiltning og belysning i byen. Carsten opfordrer kommunen til at komme på besøg og tage en 
gåtur i byen med foreningen. Carsten vil samtidig anmode kommune om information hver 
gang inden der foretages ændringer i skiltningen og belysningen. 
 
Der er godt gang i udlejningen af teltene. 
 
Vi har fået sat nyt skab op ved Købmanden. Det opfordres til at sætte relevante opslag op. 

 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Borgmesteren kommer til Vindinge d. 8. oktober kl. 14 på skolen for at informere om planerne 

for købmanden og udstykningen i nord. I praksis vil det være en gåtur rundt i Vindinge for at 
fremvise planerne. 
 
Der fremkom forslag om indkøb af hjertestarter, der kan placeres midt i byen, f.eks. ved 
købmanden eller den nye sognegård. Der var enighed om, at det er en rigtig god ide at bruge 
foreningens midler på dette. Det undersøges i første omgang, om der i forvejen er en 
hjertestarter i den nye sognegård eller kirken. 

 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 

Intet at berette. 
 
Ad. 5 Økonomi 
  

Der er registreret 190 betalinger for 2017 og 1 for forrige år.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 59.396,29 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 

Referater fra afholdte bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.  
 
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. 
 
-      Højvænget 1 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Højvænget 3 er solgt – Carsten byder velkommen 
-      Lillevangsvej 19 A&B er til salg – Carsten undersøger om de er solgt 
-      Lønbjergvej 12 til salg 
-      Mejeristræde 6 er solgt – Cindie undersøger om det er overtaget 
-      Rosenvang 2 er solgt - Cindie byder velkommen 
-      Rosenvang 4b er solgt  - Cindie byder velkommen 
-      Tingvej 11a er solgt - Cindie byder velkommen 
-      Tingvej 49a er til salg 
-      Tingvej 49b er solgt - Cindie byder velkommen 
-      Sandvejen 19 er til salg 
-      Sandvejen 31a er til salg. 
-      Smedestræde 5 er solgt – Cindie byder velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – 4A og 6D mangler. Cindie byder velkommen. 
-      Stærkendevej 19 a og b er under opførelse 
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-      Stærkendevej 50 er til solgt – Cindie byder velkommen 
-      Østre Vindingevej 151 er solgt – Carsten byder velkommen 
 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 
      Intet at berette. 
 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde onsdag den 22. november 2017 kl. 1900.  
 
 
 
     Referent Carl Ulrik 


