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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. juni 2019, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Carl Ulrik 
 

Deltagere: 
Carsten (Formand) 
Carl Ulrik (Kasserer) 
Morten 
Brigitte 

 
 
Afbud:  Michael (Næstformand) 

Jørgen 
Cindie 

 
 
 

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 umiddelbart efter generalforsamlingen. Den fortsætter som 

følger: 
 
 Formand: Carsten Vogel 
 Næstformand: Michael Larsen 
 Kasserer: Carl Ulrik Graversen 
 Menigt medlem: Morten Holm 
 Menigt medlem: Jørgen Frederiksen 
 
 Suppleanter: Cindie Fjeldsted og Brigitte Johnen 
 
 
Ad 1.        Godkendelse af referat fra sidste møde 
  

Referatet fra sidste møde godkendt. 
   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Carsten opfordrede til at bruge app´en ”Giv et praj” fra Roskilde kommune, såfremt man 

oplever defekt eller ødelagt vejmateriel, fliser og lignende. 
 
 Vi prøver at invitere en repræsentant fra Roskilde kommune med til næste bestyrelsesmøde. 

Formålet med invitationen er, at vi vil prøve at få et overblik over kommunens tanker vedr. 
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Vindinge og den stadig tiltagende trafikmængde og udbygning af byen generelt. Ligeledes 
ønsker vi at få forståelse af, hvordan beslutninger vedrørende byen tages. 

 
 Udlejning af telte og grill kører fornuftigt, således er teltene pt. udlejet ca. hver anden 

weekend.  
 
 Carsten har modtaget en forespørgsel fra Grusgravens Naboer, om tilskud til indsigelse mod 

anlæg af det ulovlig opførte ”madpakkebjerg”, der er beliggende mellem hundeskoven og 
Østergård. Bestyrelsen besluttede at donere halvdelen, dog max. Kr. 1000,- til formålet  

 
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Vi har modtaget en henvendelse fra Nicolaj Cruys-Bagger, Mejeristræde 6, vedrørende 

trafikken på Kærvej, herunder særligt det faktum at der ofte køres for stærkt. Der er allerede 
et medlem fra grundejerforeningen der arbejder på sagen, og Nicolaj Cruys-Bagger bliver, via 
formanden, linket op med dette medlem, med henblik på det videre arbejde 

  
 Vi har fået en del forespørgsler vedr. diverse nabohøringer. Såfremt bestyrelsen har 

kommentarer, bliver der svaret på disse høringer.  
 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  
 Intet nyt fra Vindinge Lokalråd. 
 
Ad. 5 Økonomi 
 
 Der er registreret 210 kontingentbetalinger for 2019.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 53.241,65 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 

Intet nyt under dette punkt.  
 
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. 
-      Kærvej 3 er til salg. 
-      Lillevangsvej 3 er til salg. 
-      Lillevangsvej 49 er til salg 
-      Lønbjergvej 3 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.  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 onsdag den 11. september 2019 kl. 1900 hos Morten. 
 

 
     Referent Morten Holm 


