
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. november 2017, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Cindie 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer) 
Jørgen 
Christian 
Cindie 
Michael (Næstformand), delvis 

 
Afbud:  

Michael (Næstformand) 
Morten 
 
 

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 godkendt. 
   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Foreningen har sammen med menighedsrådet indkøbt en hjertestarter, som skal monteres 

udvendig ved det udvendige toilet i det nye menighedsrådshus. Menighedsrådet afholder 
udgifter til montering og forbrug udover halvdelen af købsprisen. Foreningen har betalt kr. 
9373,75 for hjertestarteren. 
Der bliver opsat et skilt med menighedsrådets og foreningens navne. 
Når den er opsat, vil der blive opsat et opslag herom i vores kasse ved købmanden. Indlæg til 
Viften vil blive indsendt. 
 
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. Der er lavet en 
underskriftsindsamling mhp. at etablere chikaner for at reducere hastigheden. 
  

Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 
 

 Borgmesteren samt nogle embedsfolk var på byvandring i Vindinge d. 8. oktober. Desværre 
var der kun 12 fremmødte.  Borgmesteren viste og fortalte om de tiltag, der er undervejs i 
byen for tiden vedr. udbygning og købmand. 
 

Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 

Lokalrådet har indsendt høringssvar vedr. Vindinge Nord bla. at tilkørsel til Vindinge Nord ikke 
skal foregå fra Tingvej og at der laves en helhedsløsning samt begrænsning af byggehøjden. 
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Lokalrådet har også indsendt en indsigelse vedr. etablering nedknusningsanlæg for beton i 
grusgraven. 
 

Ad. 5 Økonomi 
  

Der er registreret 196 kontigentbetalinger for 2017 og 1 for forrige år.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 50.683,33 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 

Referater fra afholdte bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.  
Jørgen er interesseret overtage en del af opdateringen af 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 – Cindie byder velkommen 
-      Højvænget 3 er solgt – Cindie byder velkommen 
-      Lillevangsvej 19 A&B er til salg – Cindie undersøger om de er solgt 
-      Lønbjergvej 12 til salg 
-      Mejeristræde 6 er solgt – Cindie har budt velkommen 
-      Rosenvang 2 er solgt - Cindie har budt velkommen 
-      Rosenvang 4b er solgt  - Cindie har budt velkommen 
-      Tingvej 11a er solgt - Cindie byder velkommen 
-      Tingvej 49a er solgt - Cindie byder velkommen 
-      Tingvej 49b er solgt - Cindie er budt velkommen 
-      Sandvejen 16 er sat til salg. 
-      Sandvejen 19 er til salg 
-      Sandvejen 31a er til salg. 
-      Sandvejen 31b er sat til salg. 
-      Smedestræde 5 er solgt – Cindie har budt velkommen 
-      Stærkendevej 2-6 er solgt – 4A og 6D. Cindie har budt velkommen. 
-      Stærkendevej 19 a er budt velkommen. 
-      Stærkendevej 19 b – Cindie byder velkommen. 
-      Stærkendevej 50 er til solgt – Cindie er budt velkommen 
-      Østre Vindingevej 151 er solgt – Cindie byder velkommen 
 
 

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

Næste møde onsdag den 17. januar 2018 kl. 1900 hos Carl Ulrik.  
 
 
 
     Referent Carl Ulrik 


