
Referat af årsmøde i Vindinge Lokalråd den 14. oktober 2021 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Orientering om det seneste år ved tovholderne  

3. Nyt fra arbejdsgrupper 

4. Temapunkter: 

o Helhedsplan for Vindinge 

o Temaer/spørgsmål til vælgermøde den 9. november 

o Hjælp til afholdelse af Skt. Hans i Vindinge 

o Ideer til de(t) kommende år i lokalrådet 

5. Forslag fra fremmødte 

6. Information, PR og hjemmeside 

7. Valg af tovholdere, jf. § 7. 

8. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 

9. Eventuelt  

 

 

1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt, fremmødte repræsentanter registreret og navnerunde. 14 

repræsentanter til stede samt ca 10 yderligere vindingeborgere. 

 

2) Orientering om det seneste år ved tovholderne  

Ikke mange møder i lokalrådet under corona - kun 2 siden seneste årsmøde i 2019. 

Tovholdere har deltaget i nogle møder med Roskilde Kommune og et møde med region 

om råstofindvinding: 

● Roskilde Kommunes “Landsbyernes Dag”. 

● Lokalplan for Vindinge Nord besluttet og præsenteret på møde. 

● Jens og Ole har deltaget i møde med kommunen om kommende helhedsplan - 

mere herom senere. 

 

Tovholderne får løbende henvendelser og vurderer om det giver anledning til at indkalde 

til lokalrådsmøde. 

 

En del forskellige lokalpolitiske sager i årene - købmand, skoleudvidelse, 

dagtilbudskapacitet, haludvidelse, rideklub-byggeri mv. Lokalrådet har ikke været meget 

ind over disse ting. 

 

Ring 5 ligger pt. i ave, men vigtigt at være opmærksom det, hvis den kommer op igen. 

Fortsat arealreservation til Ring 5 øst for Reerslev og Tune, men der analyseres også 

alternativer, herunder en “Ring 5½” nær Vindinge. 

 

Der er stor spejderlejr næste år i Hedeland, og der søges mange lokale frivillige. I 

forbindelse med lejren bliver der etableret permanent infrastruktur til store 

arrangementer. 

 

Købmandsgruppen har søgt om optagelse i lokalrådet, og det bliver der taget stilling til 

på næste lokalrådsmøde. Det blev drøftet om optagelse kunne og burde være sket på 

årsmødet. 

 



Der blev drøftet en række aspekter af forretningsordenen og Lokalrådets virke - bl.a. 

ønsker Ole at Lokalrådet får mulighed for at handle hurtigere i dialog med kommunen 

mv. Drøftelse af om og hvordan Lokalrådet kan blive mere synligt og proaktivt mv. Der 

følges op på drøftelserne på lokalrådsmøde. 

 

Opfordring til at få ajourført listen over repræsentanter i Lokalrådet, hvor der er nogle 

åbenlyst forældede navne. 

 

3) Nyt fra arbejdsgrupper 

Ingen arbejdsgrupper pt. Arbejdsgruppe vedr. trafikforhold har i vinter indsamlet ønsker vedr. 

forbedring af trafikforhold og indsendt disse til politikerne. 

 

4) Temapunkter: 

 

a) Helhedsplan for Vindinge 

Kommunen har lavet et par helhedsplaner - for Svogerslev og Roskilde Syd.  

Vindinge er næste i rækken til at udarbejde helhedsplan, og processen forventes at tage et års tid. 

Kommunen har spurgt lokalrådet om at finde ressourcepersoner at være med i arbejdet med de 

forskellige temaer helhedsplan-processen: Bosætning, grønne strukturer, klima & energi, kultur & 

fællesskaber, trafik & mobilitet, udviklingspotentialer. 

 

Generel enighed om at det er vigtigt at få adresseret parkeringsproblemer ved skolen og sikre 

skoleveje til skolen. 

 

Processen ser komprimeret ud - kan processen strækkes over en længere periode? 

Opfordring til at Lokalrådet spreder ordet i byen om mulighed for at træde ind i arbejdet med 

helhedsplanen. Repræsentanter opfordres til at sprede ordet i foreningerne, og Ole har opbakning til 

at lave opslag på facebook. 

 

Desuden oplagt at tage emnet op igen på snarlig lokalrådsdrøftelse. 

 

b) Temaer/spørgsmål til vælgermøde den 9. november v. Jørgen/Kulturcentret 

Jørgen fortalte, at der er plads til ca 140 deltagere på vælgermødet, og Jørgen/Kulturcentret opfordrer 

til at der dukker mange op med gode og velforberedte spørgsmål til vælgermødet. Spørgsmål kan 

sendes til Jørgen på herholdt@post11.tele.dk, og det er Kulturcentrets plan at sende spørgsmål til 

politikerne på forhånd. 

 

c) Hjælp til afholdelse af Skt. Hans i Vindinge  

Lokalhistorisk forening har haft tradition for at afholde Skt. Hans og søger nu flere friske kræfter til at 

drive det. Vi tager op på næste lokalrådsmøde om lokalrådsmødet kan løfte noget her. 

 

d) Ideer til de(t) kommende år i lokalrådet 

Ole har som tovholder været med til møder med lokalråd mv. i andre byer i Roskilde 

Kommune - det er meget inspirerende, for lokalrådene er meget forskellige og nogle 

meget mere aktive og udadvendte end Vindinges lokalråd.  

 

På socialdemokraternes “Fremtidsmøde” blev der talt meget om landsbystemningen - 

lokalrådet har potentiale til meget mere at understøtte de kræfter, som skaber liv og 

stemning i byen. Det kan være en opgave fremadrettet. 

 

Helhedsplan kommer naturligt til at fylde meget i det kommende år.  

mailto:herholdt@post11.tele.dk


 

5) Forslag fra fremmødte 

Intet 

 

6) Information, PR og hjemmeside 

Intet 

 

7) Valg af tovholdere, jf. § 7. 

Der skal således vælges 1 tovholder for 2 år (på valg igen i 2023) og 2 tovholdere for 1 

år (på valg igen i 2022). Jens har på forhånd meddelt at han ikke genopstiller. 

 

Valgt for 1 år: Ole Bendix (Vindinge Antennelaug) og Jakob Bjældager (GF Stålmosen). 

Valgt for 2 år: Mona Christensen (Grusgravens Naboer) 

 

8) Fastsættelse af dato for næste årsmøde 

Fastsættes på næste lokalrådsmøde 

 

9) Eventuelt  

P4 og Thomas Breddam kommer på besøg i Sandrækkerne den 3/11, hvor der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål. Gode spørgsmål til Thomas Breddam kan sendes til 

Allan.pedersen1984@gmail.com. 

 

Den 27/10 er der indkaldt til møde for at genoplive Vindinge Aktiv Dage, som blev aflyst under corona. 

Sættes på dagsorden til næste lokalrådsmøde. 

 

Der blev spurgt til status på købmandsprojektet, som der ikke umiddelbart kunne gives svar 

på. 

 

 


