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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 07. februar 2018, kl. 1900.
Sted:

Hos Carl Ulrik
Deltagere:
Carsten (Formand)
Carl Ulrik (Kasserer)
Jørgen
Christian
Morten
Michael (Næstformand)

Afbud:
Cindie
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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 fra sidste møde
Referatet fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Hjertestarteren blev indviet i december måned i forbindelse med spejdernes juletræssalg. Der
var meget stor tilslutning til arrangementet. GF Lønbjerg har rettet henvendelse og spurgt til
muligheden for at der bliver arrangeret kursus i brugen af hjertestarteren. I øvrigt kan vi fra
bestyrelsens side opfordre til, at medlemmer med smartphone downloader Hjertestarter
app`en, og hvis man mener sig kompetent på området kan man også tilmelde sig Hjerteløber,
hvor man modtager besked/sms såfremt en borger i området har ringet efter ambulance i
forbindelse med hjertestop. Så kan man, hvis man er tilmeldt hjerteløber, hente
hjertestarteren og løbe frem og bidrage til genoplivning.
Winthers smedie har doneret skiltet som står ved hjertestarteren.
I løbet af foråret 2018 vil Roskilde Kommune lave trafiktælling i den nordlige ende af Kærvej,
ved Kirken, for at afdække hvor stort et antal køretøjer der kører ad Kærvej, mod trafikken.
Afhængig af resultatet vil der blive lavet nogle tiltag for at dæmme op for det.
Købmandens situation blev vendt i bestyrelsen. Der er et stort ønske fra bestyrelsens side
om, at der kommer skred i tingene, så vi kan få bygget en ny købmand. Det er vigtigt at der
sker noget meget snart.
Placeringen af købmanden blev også vendt, og en enig bestyrelse bakker op om forslag 2 –
en sydlig placering på den nuværende græsmark.
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Ad 3.
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Meddelelser fra medlemmerne
Der er ikke modtaget noget fra medlemmerne.

Ad 4.

Vindinge Lokalråd
Der er ikke noget nyt fra lokalrådet.

Ad. 5

Økonomi
Der er registreret 197 kontigentbetalinger for 2017 og 1 for forrige år.
Kassebeholdningen er pt. kr. 47.545,76

Ad 6.

Hjemmesiden
Der holdes møde vedrørende hjemmesiden, torsdag den 15. februar.

Ad 7.

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

Ad 8.

Højvænget 1 er solgt – Cindie har budt velkommen
Højvænget 3 er solgt – Cindie har budt velkommen
Lillevangsvej 19 A&B er solgt – Cindie byder velkommen
Lønbjergvej 12 til salg
Tingvej 2 er solgt – Cindie byder velkommen
Tingvej 11a er solgt - Cindie har budt velkommen
Tingvej 49a er solgt - Cindie byder velkommen
Sandvejen 16 er sat til salg.
Sandvejen 19 er til salg
Sandvejen 31a er til salg.
Stærkendevej 19 b – Cindie har budt velkommen
Østre Vindingevej 151 er solgt – Cindie har budt velkommen

Eventuelt.
Intet at berette.

Ad 9.

Næste møde
Næste møde afholdes som generalforsamling, mandag den 12. marts 2018 kl. 1900.

Referent Morten Holm

