
 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2022, kl. 1900. 
 
Sted: Hos Carsten 
 

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

  
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 blev godkendt. 
   
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
 
 Carsten oplyste, at han deltager i morgendagens møde vedrørende helhedsplanen for 

Vindinge, der afholdes i Vindinge Hallen.   
  
Ad 3.  Meddelelser fra medlemmerne  
 
 Michael oplyste at han den 22. september deltog i møde vedrørende lokalplan omhandlende 

mageskiftet mellem købmanden og Roskilde kommune. Han gav en orientering om indholdet 
på mødet. Forslaget til lokalplan nr. 658, omhandlende købmanden, ligger på Roskilde 
kommunes hjemmeside. 

 
 
Ad 4.  Vindinge Lokalråd 
 
 Der har været møde i lokalrådet, hvor Søren deltog. Referat fra mødet vedlagt som bilag. 
 
Ad. 5 Økonomi 
 
 Der er registreret 214 kontingentbetalinger for 2022.  
  

Kassebeholdningen er pt. kr. 53.783,21. 
 

Ad 6.  Hjemmesiden 
 
 Hjemmesiden er opdateret med de seneste nyheder. 



 

     Gl. Vindinge Grundejerforening 

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

 
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. 

 
-      Højvænget 2 er til salg 
-      Kærvej 11B og 11A er til salg 
-      Lønbjergvej 2 er til salg 
-      Tingvej 28C er til salg 
-      Stærkendevej 7c er til salg 
-      Tingvej 13A er til salg 
-      Ved Kirken 6 er til salg 
-      Lillevangsvej 1 er solgt 
-      Lillevangsvej 49 er solgt 
-      Lønbjergvej 18 er solgt 
-      Tingvej 28B er solgt 
-      Sandvejen 22 er solgt 
-      Sandvejen 23 er solgt 
-      Sandvejen 36 er solgt 
-      Sandvejen 39 er solgt  
-      Tingvej 18B er solgt 
-      Tingvej 27E er solgt 
-      Tingvej 52 er solgt 
-      Østre Vindingevej 150 er solgt 
 

 
Ad 8.  Eventuelt. 
 

Carl Ulrik har modtaget mail fra præsten, der forespørger om nogen fra grundejerforeningen 
har lyst til at deltage i planlægningen af Vindinge dagene. 
 
Bestyrelsen vil gerne markere foreningens 50-års jubilæum og planlægger at holde et ”Kom-
forbi” arrangement for foreningens medlemmer fredag d. 11. november 2022 om 
eftermiddagen til en lille ”bid brød”. 

 
  
Ad 9. Næste møde 
 

Næste møde er 16.11.2022  Referent Morten Holm 



Referat af lokalrådsmøde den 26/9-2022

1. Forretningsorden, jf. arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen er ikke færdig pga. sygdom den seneste måned. Gruppen har talt om

● Kortere proces for høringssvar
● Medlemsbetaling fra grundejerforeninger
● Information via sociale medier

Arbejdsgruppen arbejder videre men kommer ikke som gruppe til at foreslå ændringer i
forretningsordenen til årsmødet i år.

2. Planlægning af årsmøde den 13/10 - Program og tema
Tema: Helhedsplan - opsamling og prioritering i forlængelse af borgermøde 29/9
Sognehuset bookes hvis muligt, alternativt klubbens lokaler på skolen, alternativt
fodboldklubhuset på Sandvejen.
Indkaldelse udsendes senest torsdag den 29/9 (tovholderne). Jakob genopstiller ikke som
tovholder, hvilket skal fremgå af indkaldelsen.

3. Arbejdsgruppe om fjernvarme: Kommissorium og nyt fra arbejdsgruppen
Kommissorium for arbejdsgruppe godkendt.
Rasmus orienterede om at gravearbejdet fra Roskilde forventes at gå i gang i løbet af i år.
Planen for udrulning i Vindinge præsenterer FORS på borgermøder den 5/10.

4. Nyt om skoleudvidelse, skoleparkering, helhedsplan og Ring 5
- Skoleudvidelse: Kommunens budget for 2023 indeholder penge til 4 klasselokaler samt til
midlertidige barakker
- Skoleparkering: Afventer
- Helhedsplan: Borgermøde 29/9, og så tager vi borgermødet som tema på lokalrådets
årsmøde den 13/10
- Ring 5: Aktuel politisk behandling (orientering) om Ring 5-analyse. Roskilde Kommune har
et gammelt ønske om Roskilde-Ringsted forbindelse.

5. Købmandsgruppens medlemsskab efter overgang til ApS
Købmandsgruppen har givet udtryk for ønske om optagelse i lokalrådet efter overgang fra
forening til ApS. Købmandsgruppen var ikke til stede på mødet.
Lokalrådet drøftede for og imod optagelse, samt hvorvidt beslutning skal tages på mødet
eller senere.
Lokalrådet besluttede at optage købmandsgruppen (ApS) på baggrund af det brede
engagement i gruppen samt gruppens brede forankring i Vindinge. Mona giver
købmandsgruppen besked.

6. Eventuelt
En aktivgruppe vedr. støjproblemer i Roskilde (fra motorvejen mv.) har henvendt sig til
lokalrådet om et muligt samarbejde. Mona formidler kontakt til Rasmus, som tager en dialog.


