
 

GODKENDT Referat af lokalrådsmøde torsdag den 5. december kl 19.30 i 

hallen. 

 

Mødeleder: Ole 

Referat: Jakob 

 

 

1) Opfølgning på lokalrådets årsmøde 10/10 

 

● Fint fremmøde med over 50 deltagere - godt at fornemme interesse for 

Lokalrådets arbejde. 

● Godt at få besøg af lokalbetjent. Fint med et emne, som berører borgerne i 

byen - vil være godt med tilsvarende til kommende årsmøder. 

● Indtryk af at især beretningen var for indforstået - deltagere som ikke er 

medlemmer af Lokalrådet skal også kunne følge med. Og de fremmødte bør 

præsenteres/præsentere sig. 

● Husk at registrere stemmeberettigede (foreningsrepræsentanter) ved mødets 

start 

 

2) Lokalrådets økonomi 

 

● Der er 479 kr. i lokalrådets kasse - og vi har hverken betalt for 

mødeforplejning eller lokaleleje i år. 

● Lidt forskellige holdninger til hvordan grundejerforeningerne skal spæde til 

lokalrådet - men stor velvilje fra de fremmødte. 

● Der gives kvittering for bidrag til lokalrådet - men vi har ikke mulighed for at få 

en konto, så betalinger skal være kontant. 

 

3) Trafikken i Vindinge - generel drøftelse 

 

● Kort oplæg v. Ole: Utilfredsstillende afvikling af morgentrafik ved skolen, 

opmærksomhed på trafikken på Tingvej især ved nuv. købmand, generelt 

stigende trafikmængde. 

● Behov for koordination og helhedstænkning ift. forslag ang. trafik omkring 

især skolen og til/fra skolen - der er lokalrådet et oplag forum. Vigtigt at 

koordinere med især skolebestyrelsen 

● Vil være fint at nedsætte en arbejdsgruppe om trafikforhold, hvor skolen er 

repræsenteret - gode erfaringer hermed i andre lokalråd. Tre fremmødte har 

til opgave at forberede nedsættelse af arbejdsgruppe til næste 

lokalrådsmøde. 

● Kunne være interessant at få indsigt i de seneste trafikmålinger i og omkring 

Vindinge 

● Stien mod Trekroner fra det nordlige Vindinge skulle efter sigende være på 

vej i udbud. 



 

 

4) Strategi i Dialogforum om grusgravning 

 

● VVM-udkast vedr udvidelse af Nymølles grusgrag behandles i regionen i dag 

med oplæg om at sende udkastet i høring: 

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2019/Sider/Udvalget

%20for%20Regional%20Udvikling/4603-M%C3%B8de%20d.%205-12-

2019/4197888.aspx 

● Møde i Dialogforum i næste uge herom 

● Ole lægger op til at vores bidrag i høringsfasen og Dialogforum læner sig op 

af de samme holdninger/pointer, som indgik i vores høringssvar i idéfasen. 

● Grusgravens Naboer fortæller, at de arbejder på mange fronter for at påvirke 

VVM-processen i en mere nabovenlig retning, herunder også gennem 

pressen. 

● Vigtigt at sikre mange høringssvar i høringsfasen - borgerne skal hjælpes på 

vej, hvis de hver især skal indsende høringssvar, da høringsmaterialet er 

meget omfattende. Grusgravens Naboer fortæller, at de vil gøre en indsats for 

dette. 

● Behovet for koordination mellem lokalråd og Grusgravens Naboer i VVM-

processen blev drøftet. Generel enighed om ikke at modarbejde hinanden 

men også at vi arbejder på forskellig vis og spiller forskellige roller ift VVM mv. 

 

5) Opfølgning på borgermøde 24/10 om butik og status vedr. butik 

 

● Borgermøde 24/10 arrangeret med lokalrådet som medarrangør for at giver 

borgerne en stemme i forhold til ny butik - arrangeret i al hast på grund af 

tidsfrist for nuv. købmands evt. initiativ ift. ny købmand 

● Lokalrådet har ikke en fremadrettet rolle ift projektet med købmand/Dagrofa - 

og alle involverede (også lokalrådsrepræsentanter) deltager i det videre 

arbejde som privatpersoner 

 

6) Eventuelt 

 

● Næste møde: Lægges i forhold til offentlig høring af VVM-udkast. 

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2019/Sider/Udvalget%20for%20Regional%20Udvikling/4603-M%C3%B8de%20d.%205-12-2019/4197888.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2019/Sider/Udvalget%20for%20Regional%20Udvikling/4603-M%C3%B8de%20d.%205-12-2019/4197888.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2019/Sider/Udvalget%20for%20Regional%20Udvikling/4603-M%C3%B8de%20d.%205-12-2019/4197888.aspx

