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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2020, kl. 1900.
Sted:

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

Dagsorden

Ad 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
Sidste referat er udgivet med forkert dato 14/11 2019.
Korrekt dato er d. 22/1 2020.
Ellers blev referatet fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Dette møde er primært indkaldt for at behandle foreningens klage over Regionens seneste
tilladelse for udvidelse af grusgraven. Klage indsendes i indenværende uge.
Efterfølgende er der afholdt kort bestyrelsesmøde.
Det besluttes ikke at afholde generalforsamling i indeværende år pga. situationen omkring
Covid19.
Det forventes at generalforsamlingen kan afholdes på normal vis i 2021.
Carsten informerede om sit arbejde for at få udskiftet de hvide kantpæle før bagerbakken til
noget andet og mere ”appetitlig”.
Jf. Roskilde Kommune ændres dette ikke så længe igangværende udvidelser af byen er i
gang for at hindre lastbilers gentagne opkøring af rabatten.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
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Der er intet nyt siden sidst vedr. udvikling om flytning af købmanden.

Ad 4.

Vindinge Lokalråd
Intet nyt siden sidst.

Ad. 5

Økonomi
Der er registreret 216 kontingentbetalinger for 2020.
Kassebeholdningen er pt. kr. 54.323,58

Ad 6.

Hjemmesiden
Ny hjemmeside er taget ibrug.

Ad 7.

Tilflyttere/velkomst
Nedenstående liste er ikke opdateret på dette møde.
Købmanden bidrager med et gavekort på kr. 100 til hver nytilflytter vi byder velkommen.
Følgende huse er til salg/er solgt.
-

Ad 8.

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.

Eventuelt.
Intet at berette.

Ad 9.

Næste møde
Næste møde afholdes når der er behov. Carsten indkalder.

Referent Carl Ulrik

