GODKENDT Referat af lokalrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.30 i
hallen.
Ordstyrer: Ole
Referat: Jakob
Dagsorden udvidet med flere punkter om grus inden mødets start.

1. Nyt fra koordinator/tovholder
Ole orienterede om en række henvendelser samt om deltagelse i borgermøde vedr.
Roskilde Syd.

2. Grusgravning - klagemulighed ift ny gravetilladelse
Nymølle fik gravetilladelse vedr. Syd i starten af september med klagemulighed frem
til 2/10. Lokalrådet har ikke indsendt klage. Flere af medlemsforeningerne har
indsendt klager, men ingen klager har haft opsættende virkning i Nord (fortsat
uafklaret ift. Syd).
Grusgravens Naboer (GN) henvendte sig til tovholderne om evt. klage i starten af
september og så har der været en korrespondance på mail om evt. klage fra
Lokalrådet i ugen op til klagefristen efter indkaldelsen til dette møde.
De foreninger, som har klaget, redegjorde for deres klager som har forskelligt
indhold. Klagerne rundsendes.
Det blev drøftet hvordan det kan være at viden om klagepunkter ikke er blevet delt
tidligere i Lokalrådet mhp. stillingtagen til evt. klage med Lokalrådet som afsender.
Det blev drøftet hvorvidt klagerne har et indhold (et eller flere klagepunkter) som
kunne berette en klage fra Lokalrådet. Lokalrådet skal være OBS på at klage
løbende om overtrædelser af gravetilladelser.

3. Grusgravning - fremadrettet vedr. Nymølle og Roskilde Sten&Grus
Både Nymølle og Roskilde Sten&Grus har ønsker om at fortsætte grusgravning
omkring Vindinge så længe som muligt. Roskilde Sten&Grus bevæger sig pt. vestpå.
Roskilde Sten&Grus har pt. ansøgt om gravetilladelse og tilladelse til bl.a. oplag,
harpning og salg af jord syd for Vindingevej. Mistanke om at RSG allerede er
begyndt at flytte jord før der er givet tilladelse, Ole kontakter Roskilde Kommune
herom.

Pt. høringsperiode ift. ny Råstofplan for Region H.
Behov for at sikre at vi fremadrettet har byrådet på vores side ift div. sager om grus.

4. Grusgravning - Dialogforum
Længe siden at der har været møde i Dialogforum - det er (primært) kommunen der
indkalder. Spørgsmål om der overhovedet kommer flere møder efter afgørelse om
gravetilladelse i Syd.
Ønsker vi fortsat at være med i Dialogforum eller får vi for lidt ud at det kontra risiko
for at blive taget til indtægt for andres holdninger og beslutninger, som vi ikke
nødvendigvis er enige i?
Værd at prøve at indkalde til møde i Dialogforum (om samarbejde mellem regioner)
før vi evt. melder os ud.

5. Lokalrådets virke - hidtil og fremad
Følgende bemærkninger faldet under mødet til nærmere drøftelse og afklaring på
senere møde:
● Er høringsprocedure for langsommelig?
● Hvad er tovholdernes rolle ift at indkalde til møder og sætte emner på
dagsorden? Tovholdere/koordinator indkalder efter behov eller når 3
medlemmer beder om det.
● Lokalrådet skal kunne tage sig af mange forskellige ting
● Fælles ansvar at orientere hinanden om viden og ønsker ift
dagsordenspunkter, høringssvar og klager
● Behov for at Lokalrådet bakker op om de primært interesserede medlemmers
holdninger/interesser og at disse. Medlemmerne opfordres til at melde sine
interesser ind - generelt eller når det er højaktuelt.

6. Afholdelse af årsmøde
Udskydes, afholdes uden særligt tema (få deltagere) eller med tema (flere
deltagere)?
Dette års årsmøde udsættes på ubestemt tid pga. corona.

7. Kommunalvalg 2021: Hvad er vigtigt for Vindinge, og hvad er lokalrådets og
foreningernes rolle/initiativer
Kulturcentret afholder vælgermøde - og vil gerne høre om emner til vælgermødet.
Ide: Lokalrådet afholder byvandring i sensommeren 2021 og inviterer borgere og
politikere til debat.
8. Eventuelt
Cykelsti til Hedevej indviet i dag - der var 25-30 deltagere. Nymølle brugte det som lejlighed
til at promovere sig selv.
Solums oplag brænder og det kan komme til at vare længe endnu.
Pt. forskellige overvejelser fra Solum’s side om plastanlæg eller gasanlæg.
Lokalrådets økonomi: Der er få penge i kassen

