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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2014, kl. 1930.
Sted:

Hos Carsten
Deltagere:
Carsten (Formand)
Carl Ulrik (Kasserer)
Michael Berg (Næstformand) - delvis
Brigitte
John
Jørgen
Afbud:
Morten

Dagsorden
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Konstitution af bestyrelsen
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt
Næste møde

Ad 1

Konstitution af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Carsten Vogel
Næstformand: Michael Larsen
Kasserer: Carl Ulrik Gravesen
Menigt medlem: Morten Holm
Menigt medlem: Brigitte Johnen
Suppleanter: Jørgen Frederiksen og John Hansen

Ad 1a

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Carsten arbejder på at få renoveret vandpumpen i Smedestræde.
Lokalhistorisk forening og vandværket er også indstillet på at bidrage hver med kr. 2.000. Der
er således kr. 6.000,- til renoveringen. Carsten koordinerer arbejdet.
Pumpen sandblæses, galvaniseres og males. Endvidere skal der laves et nyt skilt til pumpen.
Carsten og Brigitte har rettet skriftlig henvendelse til Roskilde Kommune vedr. anlæggelse af
cykelsti til Hedeland. Samtidig er der rettet henvendelse til kommunen vedr. den forøgede
trafik af lastbiler i byen.
Roskilde Kommune har vedr. cykelsti svaret, at der er et projekt med en supercykelsti, der
skal forbinde Roskilde og Køge via Hedeland. I den forbindelse kan der muligvis etableres
forbindelse fra Vindinge til Hedeland. Carsten og Brigitte arbejder videre på dette. Der tages
kontakt til projektlederen for projektet. Projektet med supercykelsti får tilskud fra
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Nordeafonden og arbejdsmarkedets feriefond.
Carsten rykker vedvarende kommunen for svar vedr. opretning af skilteskoven i byen.
Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
I.a.b

Ad 4.

Vindinge Lokalråd
Brigitte overvejer at deltage i rådets møder på foreningens vegne.

Ad. 5

Økonomi.
Medlemsregisteret er opdateret og der er udsendt opkrævninger via PBS samt fakturaer til
offentlige institutioner.
Der er registreret 162 betalende medlemmer.
Kassebeholdningen er pt. kr. 53.059,54.
Vores konto hos Jyske Bank ændres til en erhvervskonto med adgang til netbank med
NemID. Det betyder, at kassereren skal have to NemID, da medarbejder-NemID for adgang til
offentlige funktioner og korrespondance kræver medarbejder-NemID! Der kan ikke anvendes
samme NemID til de to formål.
Erhvervskonto medfører gebyr pr. kvartal på 50,-. I alt kr. 200,- om året. Rentesatsen er lav
men dog positiv.
John undersøger, om der kan være en anden interessant bank, at skifte foreningens
arrangement til med bedre vilkår.

Ad 6.

Hjemmesiden
Hjemmesiden skal opdateres med opdateret bestyrelse efter generalforsamling.
Carsten har indkøbt vin til Saras mand som tak for hjælpen med at indlægge avisartikler mm.
på foreningens hjemmeside.

Ad 7.

Tilflyttere/velkomst
Følgende huse er til salg/er solgt.
-

Ad 8.

Kærvej 14 er solgt – Brigitte byder velkommen
Kærvej 29 er solgt – Brigitte byder undersøger
Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen
Pilekrogen 2 er solgt - Morten byder velkommen
Tingvej 5 er muligvis solgt – John undersøger
Tingvej 8 er solgt – John byder velkommen
Tingvej 27a er til salg.
Sandvejen 36b er solgt
Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger
Smedestræde 5 er solgt – John byder velkommen
Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen
Østre Vindingevej 140 er solgt – Brigitte byder velkommen
Kærstien 3 er sat til salg.

Eventuelt.
Michael gav en lille introduktion til den nye bebyggelse på Stærkendevej 2-6.
Der indkøbes et nyt telt på 5x8 meter snarest.
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Næste møde
Næste møde bliver afholdt i september 2014 hos John. Dato fastsættes senere.

Referent Carl Ulrik

