
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. juni 2022, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Cindie 
 

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

  
Afbud 
Michael 
Jørgen 
Søren 
 

Dagsorden 0. Konstituering  
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.        Konstituering 
 Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 Formand: Carsten Vogel 
 Næstformand: Michael Larsen 
 Kasserer: Carl Ulrik Gravesen 
 Menigt bestyrelsesmedlem: Morten Holm  
 Menigt bestyrelsesmedlem: Jørgen Frederiksen 
 
Ad 1.        Godkendelse af referat fra sidste møde 
  

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Carsten indledte med at oplyse, at det forslag der blev stillet generalforsamlingen, som 

efterfølgende skulle til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, blev vedtaget på 
den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj.  

 
Carsten oplyste, at planen om ny hundeskov mellem Østre Vindingevej og Stærkendevej er 
droppet. 

  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne  
 
 Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra beboeren i Tingvej 21, der mente at stikvejen til 

ejendommene nr. 19 g 21 bliver meget slidt i forbindelse med gående og cyklende trafik til og 
fra Toftebuen, hvorfor der ønskes hjælp til udbedring af vejen. Vejen er imidlertid privat 
fællesvej, hvorfor henvendelse vedrørende dette, skal rettes til enten bygherren, Toftebuens 
Grundejerforening eller Roskilde kommune.   
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 Flemming Jørck, Kærvej 27c, har tilbudt at rette henvendelse til Roskilde kommune, 
vedrørende de trafikale forhold på Kærvej, og i øvrigt være tovholder på processen. 
Bestyrelsen finder dette som en god ide, og har bedt ham arbejde videre med projektet, på 
vegne af bestyrelsen. 

 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 
 Carsten vil bede lokalrådet undersøge, om det er muligt at anvende noget af overskudsjorden 

fra grusgravningen omkring Øde Hastrup, til en støjvold langs motorvejen, da der er meget 
støj som følge af motorvejsudvidelsen fra 2 til 3 spor. 

 
Ad. 5 Økonomi 
 
 Der er registreret 209 kontingentbetalinger for 2022.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 58.356,33. 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 
 Hjemmesiden er opdateret med en nyhed om, at de nye vedtægter er vedtaget. 
 
Ad 7.  Tilflyttere/velkomst 
 
 Nedenstående liste er ikke revideret siden sidste møde. 

 
Købmanden bidrager med et gavekort på kr. 100 til hver nytilflytter vi byder velkommen. 

 
Følgende huse er til salg eller solgt og budt velkommen. 

 
-      Ellebjergvej 2 er budt velkommen 
-      Kærvej 11B og 11A er til salg 
-      Lillevangsvej 1 er solgt 
-      Lillevangsvej 49 er solgt 
-      Lønbjergvej 18 er solgt 
-      Mejeristræde 2 er budt velkommen 
-      Sandvejen 12 er budt velkommen 
-      Sandvejen 22 er solgt 
-      Sandvejen 23 er solgt 
-      Sandvejen 40 er budt velkommen 
-      Stærkendevej 3 er budt velkommen 
-      Stærkendevej 45 er budt velkommen 
-      Tingvej 4 er til salg 
-      Tingvej 13A er til salg 
-      Tingvej 21A er budt velkommen 
-      Østre Vindingevej 130 er budt velkommen 
-      Østre Vindingevej 150 er solgt 
 

 
Ad 8.  Eventuelt. 
 
 Der var intet under eventuelt. 
 
  
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde er 28. september kl. 19  Referent Morten Holm 


