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Referat af bestyrelsesmøde den 08. september 2005
Sted:

Hos Michael, Ved Kirken 2

Deltagere:

Michael (Næstformand)
Carl Ulrik (Kasserer)
Per
Karina
Finn

Afbud

Carsten (Formand)
Morten (Sekretær)
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt
Næste møde

Godkendelse af referat af sidste møde
Referatet af bestyrelsesmødet den 8. juni godkendes uden bemærkninger.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Der er skiftet knækkede fliser på Ved Kirken. Roskilde kommune har vedtaget at skifte
dårlige/knækkede fliser samtidig med NESA's kabellægning, som Roskilde kommune oplyser
vil ske i 2006. Der er flere dårlige fliser som bør skiftes nu. Finn tager kontakt til Roskilde
Kommune.
Der er konstateret huller i vejen på bla. Kærvej. Finn tager kontakt til Roskilde kommune.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
Foreningen er blevet forelagt dokumenterne i forbindelse med nabohøringen vedr. nybyggeriet
Mejeristræde 4A, hvor køber har søgt dispensation til at opføre to dobbelthuse.
Projektet overholder ikke gældende bygningsreglement og foreningen kan ikke tilslutte sig, at
der skal søge dispensation for dette ved nybyggeri.
Dette meddeles spørgeren.
Finn deltog i borgermødet i Roskilde Hallerne den 1. juni, vedrørende den eventuelle sydlige
motorvejsføring. Mange var mødt frem. Der er lavet en byrådsbeslutning om, at Roskilde
Kommune ikke ønsker den nye sydlige linieføring. Udbygningen behandles i folketinget
trafikudvalg i efteråret 2005. Der er ringe sandsynlighed for den sydlige linieføring.
Finn har haft kontakt til Roskilde Lufthavn vedrørende VVM undersøgelsen, der omhandler
lufthavnsudvidelsen.VVM undersøgelsen afventes fortsat.
Finn oplyste at byggeriet på den gamle militærgrund er godt i gang og de første
betonelementer er opsat. Med hensyn til vejtekniske foranstaltninger på Sandvejen afventer vi
dette til byggeriet på militærgrunden er afsluttet.
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Der er pt. intet nyt vedr. busstoppested. Finn arbejder sagen gennem Vindinge lokalråd.
Der er truffet aftale med købmanden om, at vi kan købe 2 flasker Vindinge vin til rabatpris
(samme stykpris som ved køb af 3 flasker).
Finn har konstateret at græsarealet på Sandvejen ikke bliver slået af Kommunen som lovet.
Finn tager kontakt til Roskilde Kommune.
Ad 4.

Vindinge Lokalråd
Vindinge lokalråd har afholdt møde vedr. rådets holdning til udbyggelsen af byen. Rådet
ønsker møde med Roskilde Kommune for at fremføre og argumentere for rådets holdning
hertil.
Gammel Vindinge grundejerforening er ikke enig med Vindinge lokalråds holdning til, at man
ønsker flere parkeringspladser hos købmanden. Dette vil ikke give færre trafikale gener.

Ad 5.

Økonomi
Kassebeholdning pt.: kr. 31.294,45
Grundejerforeningens medlemstal er 160 medlemmer.
Foreningen er tilmeldt Betalingsservice web, som afløser den hidtidig løsning som foreningen
har benyttet. Gebyrerne stiger med ca. kr. 500,- om året.

Ad 6.

Hjemmesiden
Hjemmesiden opdateres med seneste referat. Michael og Carl Ulrik opdatere siden, når der er
overskud til det.

Ad 7.

Tilflyttere/velkomst
Følgende huse er til salg:
-

Ad 9.

Tingvej 1 er solgt og køber er flyttet ind. Carl Ulrik byder velkommen.
Tingvej 25 dødsbo - er solgt. Carsten byder velkommen
Tingvej 31 - muligvis stadig til salg - hvis solgt byder Morten velkommen
Sandvejen 26 er solgt - Finn byder velkommen.
Sandvejen 12 bliver formentlig sat til salg
Højvangsvej 2 er slogt - Morten byder velkommen
Kærvej 11, halvdelen af kroen, er solgt.

Eventuelt
Ingen emner.

Ad 10.

Næste møde
Afholdes torsdag den 24. november 2005 kl. 1930 hos Karina.

Referent Carl Ulrik Graversen

