GODKENDT Referat af Lokalrådets årsmøde den 10. oktober 2019
Lokalrådets koordinator bød velkommen og skitserede kort rammerne for årsmødet, som
fremgår af lokalrådets forretningsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden og tidsplan godkendt
2. Orientering om det seneste år ved tovholderne
- herunder sidste nyt om grusgravning og Solum
Solum
Der oplevedes over en længere periode i sommer lugtgener, og de viser sig at stamme fra
komposterings-virksomheden Solum, som ligger ved genbrugsstationen
Både kommunen og Miljøministeriet har undersøgt sagen, bl.a. på foranledning af borgere i
Vindinge. Lokalrådet har tilbudt at gå ind i sagen, men den har løst sig før dette blev
nødvendigt - løsningen er at tildække lugtende kompostbunker.
Erfaringen er dog samtidig, at kommunen skal holdes til ilden i forhold til at sikre en
fortsættelse af løsningen.
Grusgravning
Ole fortalte om Dialogforum vedr. Nymølles grusgravning, hvor både Lokalrådet og
Grusgravens Naboer er repræsenteret. Dialogforum bliver ikke altid brugt til dialog men ofte
bare til orientering, fx har Roskilde Kommune og Nymølle indgået aftale om
hensigtserklæring ang. grusgravens fremtid uden at tage det op i Dialogforum på forhånd.
Lars fra Grusgravens Naboer (GN) fortalte om deres indsats i forhold til Nymølle og
fremtiden for grusgravning omkring Vindinge:
● Lars har været aktiv i GN siden marts 2019 med fokus på støv, transportvej og
støjgener, og pt. er det Kim, der repræsenterer GN i Dialogforum
● GN har senest været til møde med regionen 30/9 og bla. bragt følgende op:
○ Problematik/spørgsmål om sundhedsskadelig støv
○ De nuværende graveområder langs Stærkendevej forventes at indeholde
grus for de kommende 6-10 år - og det kan være svært at blive klog på hvor
mange flere graveområder der kan blive tale om, hvilket er utilfredsstillende
○ Reetablering afventer for hele grusgraven så længe grusgraven er aktiv,
selvom det er Nordeuropas største grusgrav
○ Problematik i forhold til at naboer til transportvej ikke bliver hørt, når der er
nabohøringer - kun direkte naboer til nye graveområder o.lign. bliver hørt
Der blev spurgt til hvem man kan/skal påvirke i forhold til hensyn til Vindinge ift
grusgravning. Ole vurderede, at regionen har størst indflydelse på grusgravning (regionerne
har ansvar for at anvise muligheder for grusgravning), mens kommunen primært har
indflydelse på til- og frakørselsforhold samt gravning under grundvandsspejlet.
Gitte Simone, medl. af regionsråd og byråd:

●
●

Regionens kontrol med grusgravning er skærpet, bl.a. ved uanmeldte kontroller
Regionen afholder borgermøde i løbet af vinteren om kommende graveområder

Der blev rejst spørgsmål om “Madpakkebjerget” syd for Østre Vindingevej som et eksempel
på at Nymølle gør hvad der passer dem, uanset hvad der er lovligt - og så søger de tilgivelse
bagefter.
Opfordring til at klare til regionen når man oplever gener - det virker bedre end at henvende
sig til Nymølle eller skrive på Facebook.
Bekymring for hundeskov og spejderhytte v. Stærkendevej bliver gravet væk på trods af sine
rekreative værdier for Vindinge.
GN gjorde opmærksom på muligheden for at blive medlem af GN - jo flere medlemmer jo
stærkere interessevaretagelse.
Orientering om andre aktiviteter
Ole orienterede om Lokalrådets mødeaktiviteter, herunder
● 3 møder i lokalrådet,
● 5 Dialogforum-møder,
● møde med Roskilde Kommune (nuv. borgmester Thomas Breddam og planchefen
Vilfred Hvid) om Ring 5/5½ - samt om dagligvarebutik/købmand
● møde med andre landsbyråd i kommunen,
● rundvisning v. Nymølle,
● og 2 tovholdermøder med købmand/dagrofa
Ole nævnte i øvrigt forventning til kommende sager - herunder trafik i Vindinge, VVM
3. Nyt fra arbejdsgrupper:
Punktet udgår da der ikke er arbejdsgrupper
4. Information om kommende borgermøde om dagligvarebutik i Vindinge
Der er indkaldt til borgermøde 24/10 i samarbejde med købmanden om fremtidig
dagligvarebutik, herunder købmandens/Dagrofas idé til borgerinddragelse: Er borgerne
interesserede i at skyde penge i et anpartsselskab, som vil bygge og eje ny butiksejendom?
Formålet er at lodde stemningen/interessen blandt borgerne.
Lokalrådets rolle er at give mulighed for at sætte processen igang, men Lokalrådet forventes
ikke at have en rolle i en evt. videre proces omkring lokalt medejeskab.
Opfordring til at møde op til borgermøde.
5. Tryghed, kriminalitet og forebyggelse v/Midt- og Vestsjællands Politi (Enver Skov)
Vindinges normale lokalbetjent hedder Roland, men han var forhindret i dag. Enver er
lokalbetjent for Himmelev og Trekroner.

Hærværk: Mindre hærværk i Vindinge end i Gadstrup - både i år og tidligere - vi er altså ikke
hårdt ramt af hærværk ift sammenlignelig by
Indbrud:
● Stabilt niveau af indbrud i Vindinge de seneste 10 år (har svinget fra 6 til 20 per år i
perioden januar-august, men ingen generel tendens til fald/stigning i Vindinge)
● Til sammenligning er antallet af indbrud i Gadstrup faldet over en årrække - kan vi
også få antallet til at falde i Vindinge
Indbrudsforebyggelse: Enver fortalte om “Bo trygt”-kampagnen med anbefalinger om bl.a.
lav hækhøjde (botrygt.dk), og muligheder for at få konkret rådgivning om forebyggelse af
indbrud fra Politiet eller BoTrygt ved hjemmebesøg hos en gruppe af naboer eller enkeltvis
(kontakt Midt- og Vestsjællands Politi herom eller find info via botrygt.dk). Aht. indbrud bør
hækhøjden generelt ikke være højere end 1 meter og max 1,6 meter.
Aktuel problemstilling omkring unges brug af institutioners/skolers legepladser mv er kendt i
hele kommunen. Politiet forsøger primært at samarbejde med forældrene om dette.
Lokalpolitiet forsøger at dække de fleste aftener på skift, så Lokalpolitiet har mulighed for at
rykke ud ved anmeldelser om hærværk.
6. Forslag fra fremmødte
Ingen forslag.
7. Information, PR og hjemmeside
Referater, mødeindkaldelser, forretningsorden mv. findes via vindinge.dk/lokalraad/
Lokalrådet kommunikerer ikke via facebook men via egne kanaler.
8. Valg af tovholdere, jf. § 7.
Jens Sørensen, Vindinge Vandværk, er på valg for en toårig periode. Jens er genvalgt uden
modkandidat for en toårig periode.
9. Fastsættelse af dato for næste årsmøde - 8. oktober 2020?
8/10-2020 er vedtaget
10. Eventuelt
Lokalrådets kasse er tom bla. pga. mødeudgifter, da der ikke hidtil kun har været frivillige
adhoc-indbetalinger til lokalrådet. Foreningerne opfordres til at give bidrag til lokalrådet,
gerne 10 kr per medlem af grundejerforeninger.
Der blev spurgt til de fremmødte politikeres holdninger og handlinger i forhold til
grusgravning
● Gitte Simone (O) fortalte om øget politisk fokus i regionen.

●

Bent Jørgensen (V) undrer sig over at regionen ikke tager større hensyn til lokale
forhold trods muligheder ifølge lovgivning. Nævner også at kommunen ift Tjæreby
har været behjælpelig med omfartsvej ifm. grusgravning.

