
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11.september 2019, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Morten 
 

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

 
 
Afbud:   

Brigitte 
 

 
 

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 
 
 Ligesom på sidste møde, opfordrede Carsten igen til at bruge app´en ”Giv et praj” fra Roskilde 

kommune, såfremt man oplever defekt eller ødelagt vejmateriel, fliser og lignende. 
 
 Carsten havde inviteret en repræsentant fra kommunen til at give en status på trafikken i 

Vindinge, men ingen fra kommunen havde mulighed for at deltage i mødet. 
   
 Trods tilsagn om tilskud til Grusgravens Naboer, har vi ikke modtaget en henvendelse fra 

dem.  
  
   
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

 
 Vi har ikke modtaget henvendelser fra nogle af foreningens medlemmer.  
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Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
  

Vindinge Lokalråd følger udviklingen omkring en eventuel ”Ring 5/5½”og holder os opdateret 
hvis der sker en udvikling. 

 
Ad. 5 Økonomi 
 
 Der er registreret 213 kontingentbetalinger for 2019.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 54.013,40 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 

Da den platform vores hjemmeside er bygget på, indenfor overskuelig fremtid bliver udfaset, 
arbejdes der på at lave en udskiftning af hjemmesiden, eventuelt ved at bygge den op over en 
kendt skabelon.  

 
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 solgt. 
-      Kærvej 4 er til salg. 
-      Kærvej 7 er til salg. 
-      Lillevangsvej 3 er solgt og budt velkommen. 
-      Lillevangsvej 49 er til salg 
-      Lønbjergvej 3 er solgt. 
-      Lønbjergvej 12 er til salg 
-      Sandvejen 12 er solgt og budt velkommen. 
-      Sandvejen 15 er solgt 
-      Sandvejen 17 er solgt og budt velkommen 
-      Sandvejen 19 er til salg 
-      Sandvejen 20 er solgt. 
-      Sandvejen 22 er solgt og budt velkommen. 
-      Sandvejen 31a er til salg. 
-      Stærkendevej 3 er sat til salg. 
-      Stærkendevej 7a er solgt. 
-      Tingvej 21 er sat til salg. 
-      Tunevej 3 er til salg. 
 
 
 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 
 Carsten vil, sammen med Brigitte, sammenfatte en skrivelse og undersøge muligheden for, at 

der i forbindelse med udvindelse af grus i Hedeland, bliver anlagt en badesø. 
 
      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, og der kigges på et oplæg til næste bestyrelsesmøde.  
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Ad 9. Næste møde 
 

Afholdes den 14. november 2019 kl. 1900 hos Michael . 
 

 
     Referent Morten Holm 


