
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 
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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 14. november 2019, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Michael 
 

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

 
 
Afbud:   
 

 
 

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 
 
 Der er anlagt ny p-plads ved graverhuset på Kærvej, hvor der er kommet 7 pladser. Der bliver 

muligvis ændret på de trafikale forhold på Kærvej, så man kan køre ind fra Ved Kirken, og 
frem til den nyanlagte p-plads, ligesom der muligvis laves trafikale ændringer i den modsatte 
ende af Kærvej. Derudover er der anlagt en sti fra den nye gravplads og op mod Stålmosen. 

  
   
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne 

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

Der har været afholdt årsmøde i Lokalrådet hvor Brigitte fra Gl. Vindinge deltog da Jens var 
forhindret. Referat fra årsmødet ligger på Lokalrådets hjemmeside. Blandt interessante emner 
fra årsmødet kan nævnes forslag til ændring af p-plads ved skolen/hallen. 
 

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

Kassebeholdningen er pt. kr. 55.123,90 
 

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 – stadig relevant. 

 
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. 
 

-      Ellebjergvej 2 er til salg. 
-      Højvænget 3 er til salg. 
-      Kærvej 3 er solgt. 
-      Kærvej 4 er solgt. 
-      Kærvej 7 er solgt. 
-      Lillevangsvej 49 er til salg 
-      Lønbjergvej 3 er solgt. 
-      Lønbjergvej 12 er til salg 
-      Sandvejen 15 er solgt 
-      Sandvejen 19 er til salg 
-      Sandvejen 20 er solgt. 
-      Sandvejen 31a er til salg. 
-      Stærkendevej 6a er til salg 
-      Stærkendevej 6c er til salg. 
-      Stærkendevej 7a er til salg. 
-      Tingvej 21 er sat til salg. 
-      Tunevej 3 er til salg. 
 
 

Ad 8.  Eventuelt. 
 
 Kirken har været initiativtager til at søsætte nogle arrangementer for nye tilflyttere til byen, 

samt information om de forskellige foreninger i byen.  
 
 Brigitte er i dialog med Høje Tåstrup kommune vedrørende skiltningen der omhandler tung 

trafik, med indkørsel fra Stærkendevej.  
 
 Der har været borgermøde den 24. oktober vedrørende købmanden. Der deltog ca. 400 

Vindinge borgere til mødet, der blev afholdt i Vindinge Hallen. Der er oprettet en Facebook 
gruppe vedrørende emnet, hvor nyt bliver opdateret. Søg efter ”Den nye købmand i Vindinge”. 
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 Der arbejdes ikke videre med ”projekt badesø i Hedeland”, da der fra kommunens side er 
udfærdiget en blå/grøn strategi omhandlende Hedeland. 

 
 Det er lykkedes at stoppe udvindingen af grus i Roskilde kommune når den eksisterende 

råstofplan udløber i 2020. 
 
 GRUSGRAVNING 

Foreningen Grusgravens Naboers store arbejde synes at have haft effekt. Nordeuropas 
største grusgrav klods op ad Vindinge, der nu forsøges udvidet igen, kan denne gang ikke 
kun nøjes med en administrativ godkendelse; Nymølles ansøgning om gravetilladelse, som 
normalt blot behandles  administrativt i kommunen og regionen, er lagt op til politisk 
behandling – begge steder. Det er ikke set før. Herudover udlægges der med Råstofplan 
2020-2031 ikke flere graveområder i Roskilde. Under Råstofplan 2016-2020 udlægges arealet 
langs nordsiden af Stærkendevej og et par mindre arealer i Hedeland. Endelig bliver taget 
hensyn til Roskilde, der gennem tiden har leveret 50% af al grus fra Region Sjælland. 

 
RK’s Klima- og Miljø-udvalg har behandlet Miljøkonsekvens-vurderingen ift. Nymølles 
ansøgning om endnu en Grusgrav (Øst), arealet fra spejdergrunden og ud til svinget – og et 
stykke ind i Tåstrup kommune/ Region Hovedstaden. Udvalgets medlemmer har herefter 
betinget sig, at : 
 
- områderne op til Vindinge graves færdigt og efterbehandles hurtigst muligt, så generne fra 
støv og støj reduceres yderligere. 
- transportvejene vandes, så støvgener fra transport af grus og råmaaterialer reduceres til 
gavn for borgere og lokale virksomheder (Mercedes, BC Catering m.fl.) 
- Udvalget noterer sig, at transport af grus og råmaterialer på Stærkendevej på nuværende 
tidspunkt er undgået. Udvalget ønsker dog at blive orienteret om de alternative transportveje, 
på et kommende udvalgsmøde. 

 
 
Ad 9. Næste møde 
 

Afholdes den 22. januar 2020 kl. 1900 hos Carsten. 
 

 
     Referent Morten Holm 


