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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 31. januar 2019, kl. 1900.
Sted:

Hos Michael
Deltagere:
Carsten (Formand)
Michael (Næstformand)
Carl Ulrik (Kasserer)
Jørgen
Cindie

Afbud:
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt
Næste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Ved de nye udstykninger vest og nord bliver der nu rengjort på Tingvej, når bliver svinet på
vejen.
Det er konstateret, at det forhøjede niveau ved Borch Hansen, Lønbjergvej, er bragt ned til
oprindelig niveau.
Carsten og Christian har været på rundtur i byen med to medarbejdere fra Roskilde Kommune
for at fremvise manglende og skæve skilte, huller i vejene, manglende renhold af veje ved de
nye udstykninger samt andre forhold, som trænger til vedligehold, reparation eller udskiftning.
Det var en god, konstruktiv gennemgang. Carsten og Christian har fremsendt referat til
kommunen, som efterfølgende har fået rettet en stor del af forholdene. Carsten følger op på
de resterende forhold.
Foreningen har fået et krav i forbindelse med faldskade over et brønddæksel på Rosenvang.
Foreningen har ingen forpligtigelsen og er derfor ikke ansvarlig for skader af den slags.
Roskilde Kommune har udbetalt erstatning for svie og smerte.
Carsten opfordrer til, at vi alle bruger app’en ”Giv et praj” til at give besked til Roskilde
Kommune om forhold, der bør udbedres.
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Grusgraven har fået nye gravetilladelser langs Stærkendevej frem til svinget, hvor det
umiddelbart er meningen at alt grus skal køres gennem ”hullet” under Østre Vindingevej.
Foreningens holdning er, at som minimum alt grus øst for Ellebjergvej føres ud mod øst og
ikke ad Stærkendevej eller gennem hullet.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
Der er ikke modtaget henvendelser fra foreningens medlemmer.

Ad 4.

Vindinge Lokalråd
Ny forretningsorden for Vindinge Lokalråd er vedtaget d. 30. januar 2019.

Ad. 5

Økonomi
Foreningen har medio december skiftet bank fra Jyske Bank til Sydbank.
Regnskabet er afleveret til revisorerne. I 2018 var overskuddet på kr. 1.387,01.
Der er registreret 214 kontingentbetalinger for 2018.
Kassebeholdningen er pt. kr. 48.543,27
Beløb til bestyrelsesmøder hæves til kr. 300 pr. møde.
Der afsættes ca. kr. 4000 til ny PC. Den gamle er ved at være udtjent.
Årlig godtgørelse til kassereren hæves til kr. 1.000.
Budgettet for 2019 blev gennemgået.

Ad 6.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er blevet opgraderet til nyere version af PHP, som vores hostmaster krævede
for at hjemmesiden fortsat kunne være i drift. Det er første opgradering siden den nuværende
side blev sat i drift. Opgraderingen har kostet kr. 4.000.

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 er til salg
Sandvejen 12 er til salg
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.
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Ad 8.
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Eventuelt.
Bestyrelsen ønsker at opdatere vedtægterne, så de bliver mere tidsvarende. Der er flere
forhold, som skal justeres, da de gældende vedtægter bærer præg af at være udformet efter
forholdene for knap 50 år siden. Bestyrelsen erkender dog, at et færdigt oplæg ikke kan være
klar til forestående generalforsamling. Det er bestyrelsens ønske at have et oplæg klar til
generalforsamling i 2020.

Ad 9.

Næste møde
Afholdes som generalforsamling d. 18. marts 2019 kl. 1900.

Referent Carl Ulrik Graversen

