GODKENDT Referat af møde i Vindinge Lokalråd 20/6 kl. 19:30 i Hallen
Fremmødte: Repræsentanter/suppleanter fra GF Hjortlund, Lønbjerg, Stålmosen,
Mørbjerggaard, Naturparken, Sandparken, Ved Volden og Østervænget, samt
Grusgravens naboer, Højvanggård beboerforening, Vindinge Antennelaug, Vindinge
Lokalhistoriske Forening, Vindinge Rideklub og Vindinge Vandværk
1. Nyt fra tovholdere
Ole nævnte, at VLR nu bliver orienteret/hørt, når der er naboorienteringer/nabohøringer i
og omkring Vindinge. Og gennemgik en liste over høringer/orienteringer siden seneste
lokalrådsmøde.
Ole nævnte, at tovholderne ikke gør noget ved disse høringer/orienteringer, hvis det ikke
er et generelt anliggende for Vindinge. - Med mindre et eller flere medlemmer ønsker
det.
2. Ring 5 (tilbagemelding fra møde med Roskilde Kommune 19/6)
Tovholder var 19/6 til møde med formand for Miljø- og Teknikudvalget Thomas Breddam
og planchef Vilfred Hviid om især Ring 5. Anledningen var den afgående regerings
initiativ til analyse af Ring 5 og forskellige alternativer, herunder Ring 5½ gennem
Hedeland.
Planchefen vurderer ikke, at der samlet set er gode argumenter for Ring 5½ frem for
Ring 5 - i hvert fald på stykket syd for Frederikssundsmotorvejen, som er temaet for den
kommende analyse. Det vurderer han især pba. af Vejdirektoratets tidligere analyse
(2014) af samme tema, samt at der er en gammel Ring 5-arealreservation men ingen
arealreservation til Ring 5½.
For Roskilde ser planchefen størst perspekiv i en Roskilde-Ringsted motorvej, som også
er med i analysen - og hverken planchef eller udvalgsformand har noget ønske om en
Ring 5½.
Kommunen holder forholdsvis lav profil på det politiske niveau, men planchefen er med i
løbende dialog på teknikerniveau. Der er stor tillid til at Vejdirektoratet gennemfører en
sober analyse.
Tovholderne vurderer ikke, at der pt er grund til at nedsætte en arbejdsgruppe ift Ring
5/5½.
3. Nyt om dagligvareforretning (er på dagsordenen til mødet med Roskilde Kommune
19/6)
Der er ikke opnået enig mellem Kommunen og købmanden om mageskifte på de
prisvilkår, som tilsynet har stillet op.

Politisk ikke ønske om at genoptage overvejelse om placering - man går på sigt efter en
løsning inden for den nuværende beslutning om placering. Det kan ende med den
nuværende købmand eller evt. en anden kæde, fx via udbudsrunde.
4. Grusgravning og reetablering
Opdatering vedr div omkring grusgravning
●
●
●

●

Grusgravens naboer har skiftet repræsentant i Dialogforum
Seneste møde i Dialogforum var en orientering omkring afgrænsningsnotat ift VVMproces.
Jorddepot ved Østre Vindingevej er nu permanent lovliggjort - efter det oprindeligt var
ulovligt placeret og siden blot midlertidigt dispenseret. Man kan spekulere i om
lovliggørelsen er del af hensigtserklæringen mellem kommunen, Nymølle og
Hedeland om grusgravning og reetablering mv. Der er endnu mulighed for at klage
over dette.
Der har i forlængelse af Dialogforum været dialog med regionen om
sundhedsskadelige støvpartikler fra grusgravning - dialogen pågår fortsat

Status på etablering af vedr. grusgravning
● Ole orienterede: Der har været møde i en kreds af lokalrådsmedlemmer om evt.
etablering af arbejdsgruppe, men der forelægges ikke udarbejdet forslag til
kommissorium, og de involverede har meldt ud at de ikke vil prioritere tiden. Bl.a. i
lyset af at en arbejdsgruppe formentlig ikke vil kunne udtale sig på egen hånd.
● Der blev udtrykt fortsat ønske om at etablere en arbejdsgruppe - dog ikke med
mulighed for at udtale sig på lokalrådets vegne.
● Det blev aftalt, at det (for)arbejde, der er gjort ift. at få nedsat arbejdsgruppe tages op
på næste lokalrådsmøde mhp. evt. beslutning om kommissorium og nedsættelse af
arbejdsgruppe.
5. Årsmøde 2019: Dato og ønsker til indhold - tovholderne foreslår 10/10-19
Der er opbakning til datoen 10/10-19.
Vi er blevet godkendt til at benytte kommunens lokaler som forening. - Sognegården vil
være et godt sted, alternativt skolens fælleslokale.
Der blev ikke modtaget ideer/ønsker til indhold udover den formelle dagsorden til
årsmødet. Tovholderne har ansvaret for afvikling af årsmødet.
6. Lokalrådets økonomi
Kassebeholdningen er 400 kr. Der er enighed om at opfordre alle medlemsforeningerne
til et årligt bidrag på 250 kr.
Det undersøges, om en af antennelaugets ubenyttede konti kan anvendes som konto for
lokalrådet frem for en privat konto som hidtil.
7. Evt.

Der gøres opmærksom på, at lokalrådets kontaktliste ligger offentligt tilgængeligt på
vindinge.dk - hvis nogen af medlemmerne ikke ønsker navn og kontaktoplysninger mv.
nævnt kontaktes Jakob.
GF Toftebuen ønsker optagelse i lokalrådet - Jakob kontakter formanden Jens.

