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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 01. november 2018, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Carsten 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer) 
Christian 
Morten 
Jørgen 
Michael (Næstformand) 
Jens (Lokalrådet) 
 

 
Afbud:  Cindie 

 
 
 

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 
 
 Carsten konstaterede, at langt størstedelen af den tunge trafik i forbindelse med udstykningen 

af Vindinge Vest, holder sig udenfor byen og kører direkte til Vindingevej.  
 
 Carsten skriver til Roskilde Kommune vedrørende det markant forhøjede niveau, der er opført 

umiddelbart efter Borch Hansen, Lønbjergvej. Det er på ingen måde acceptabelt, at Lind og 
Risør hæver grundniveauet ca. 135 cm, når det højst tilladte er 50 cm. 

 
 Herudover var der ingen meddelelser fra formanden 

  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Der er ikke modtaget henvendelser fra foreningens medlemmer. 
 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 
 En arbejdsgruppe under lokalrådet er ved at lægge sidste hånd på en forretningsorden for 

Lokalrådet. Når udkastet har været til gennemsyn i de respektive foreninger og disse har 
vendt tilbage med eventuelle kommentarer, kan den endelige forretningsorden godkendes. 

 
 Jens har, på vegne af Gl. Vindinge Gf., indsendt et høringssvar til Region H, vedrørende 

deres råstofplan 2020. 
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 I forbindelse med kommende VVM – høring for den videre grusgravning, har lokalrådet 
udfærdiget en række spørgsmål, som sendes til Region Sjælland. 

 
  
 
Ad. 5 Økonomi 
  

Der er registreret 219 kontingentbetalinger for 2018.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 55.559,03 
 
Carl Ulrik har undersøgt vilkår i forskellige pengeinstitutter, med henblik på et eventuelt 
bankskifte. Bestyrelsen så de indhentede tilbud igennem, og ud fra disse blev det besluttet at 
kontakte Sydbank med henblik på at indlede forhandlinger og et bankskifte.  
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 
 Det er blevet påført på hjemmesiden, at Jens er Gl. Vindinge Grf.s. repræsentant i Lokalrådet.   
 
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 3 er til salg. 
-      Lillevangsvej 3 er til salg. 
-      Lillevangsvej 49 er til salg. 
-      Lønbjergvej 12 til salg 
-      Tingvej 49a er solgt - Cindie byder velkommen 
-      Sandvejen 17 er til salg 
-      Sandvejen 20 er sat til salg. 
-      Sandvejen 22 er sat til salg. 
-      Sandvejen 31a er til salg. 
-      Stærkendevej 7a er til salg. 
-      Tingvej 21 er sat til salg. 
 
Listen er ikke helt opdateret, da Cindie, der har styr på tilflyttere m.v., ikke deltog i aftenens 
møde. 
 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 
      Det blev aftalt at bestyrelsen, frem mod næste generalforsamling, arbejder på en revidering af 

foreningens vedtægter. 
 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Afholdes hos Michael torsdag den 24. januar 2019 kl. 1900.  
 
 
 
     Referent Morten Holm 



RÅSTOFPLAN 2020 for region Hovedstaden.        Vindinge den 16-10-2018 

 

Kommentarer fra Gl. Vindinge Grundejerforening. 

Vindinge By ligger midt i råstofområdet, hvor der har været udvundet råstoffer igennem de sidste 100 år. 

Dette har betydet, at Vindinge by nu snart ligger på en ø, omkranset af nuværende og tidligere 

graveområder. Det er, og har været en stor belastning for borgerne i Vindinge med så meget støv, støj og 

trafik belastning igennem mange år. 

Set i lyset af de nye vedtagne og igangsatte bolig udstykninger Vindinge N og V, så kan byen på ingen 

måder klare mere støv, støj og trafikbelastning fra de omkring liggende grave områder. 

Vindinge Skole er netop istandsat og udbygget for at kunne klare 8. klasse, med indkørsel fra Stærkendevej. 

Ligeledes ligger en af Roskilde kommunes største børneinstitutioner, Vindinge Børnehus også på 

Stærkendevej, hvilket blot bekræfter, at Vindinge by ikke kan klare mere tung trafik. 

Hvis graveområderne Vindinge Nord og Syd skulle holdes åbne for grus transport fra de foreslåede områder 

i Syd beliggende i Region Hovedstaden så vil de foreslåede retablerings planer for Vindinge N og S. blive 

yderlige skubbet ud i mange år, hvilket vi slet ikke kan leve med. 

Den planlagte Hedebosti fra Roskilde fra Store Hedevej igennem grusgravene Vindinge N og S og videre i 

retning mod Greve vil også blive yderligere forsinket. 

Vi anmoder på det kraftigste om, at planlagte grave tilladelser overholdes og retablering sker løbende, så 

de næsten udgravede golde områder ikke blot henstår og ikke bliver retableret til tiden.  

Vi beder derfor om, at arealerne langs Stærkendevej, beliggende i Tåstrup Kommune, Region 

Hovedstaden, udtages af Region Hovedstadens Råstofplan; af den grund, at vi ikke ønsker at lægge evt. 

transportvej til grus transporten, som ligger uden for vores region – vi har rigelige gener i transport af det 

grus, der ligger her i region Sjælland.  

Såfremt området ikke udtages af den planlagte Råstof plan, så må transport foregå ud i retning mod Høje 

Tåstrup kommune, og ikke ind imod Vindinge. 

 

Venlig hilsen 

 

Gl. Vindinge Grundejerforening 

Jens Pedersen 

Tingvej 29, Vindinge 

4000 Roskilde 

 

 

 


