Referat af lokalrådsmøde 28/10-2021
Kommunen og Vindinge-borgere inviteret til at deltage på punkt 3 om Vindinge helhedsplan.

1. Optagelse af Købmandsgruppen og G/F Vindinge Nord
Købmandsgruppen (forening) har søgt om optagelse og optages i Lokalrådet.
Om Købmandsgruppen også kan være medlem, når/hvis der dannes et selskab, udtræder
det. Om selskabet kan evt. optages, tages der stilling til, hvis selskabet søger.

Jakob har været i kontakt med den nye G/F Vindinge Nord. De tager op på næste
bestyrelsesmøde om de vil optages i Lokalrådet

2. Årsmøde 2022
Dato: 13. oktober 2022.

3. Helhedsplan for Vindinge
Silje (byplanlægger) og Jacob (mobilitetskonsulent) fra Roskilde Kommune og en række
Vindinge-borgere, som har vist interesse for at bidrage til helhedsplan-processen, deltog
under punktet.

Silje holdt oplæg:
●

Grunden til at lave helhedsplan er at der er pres på kapaciteten i Vindinge –
både i forhold til børnepasning, skole, veje, forsyning osv. Og samtidig flere ting i
gang med butik,
boligudbygning, grusgravning mv. Anledningen er således
behov for
samtænkning og mere langsigtet overvejelse/beslutning om den
længere udvikling af Vindinge.

●

Helhedsplansprocessen starter med foranalyse, som skal indsamle
information og danne grundlag for den bredere borgerinddragelse senere i
processen. Skolen, kirken og Vindinge IF inddrages særskilt
i foranalysen.

●

”Bosætning”: Yderligere nye lokalplaner/boligudbygning afventer ny
kommuneplan – dvs. formentlig mindst 5 år. Foranalysen skal
afdække om det
kapacitetsmæssigt er muligt at lave mere boligudbygning udover Vindinge Nord.
Foranalysen skal også afdække
hvilke boliger, der vil være behov for, for at opnå

blandet

boligudbud

●

”Grønne strukturer”: Vindinge ligger i Roskildes ”grønne
ring”, hvilket er et
hovedprincip i kommuneplanen. Det indebærer,
at Vindinge fortsat skal være en
selvstændig by omgivet af grønt
til alle sider (herunder efterbehandlede
grusgrave) – men det er
også en del af helhedsplanlægningen hvor brede de
grønne områder
omkring Vindinge skal være. Det grønne tema handler også
om
grønne områder og biodiversitet inde i Vindinge by.

●

I forhold til temaet ”klima og energi” er der et tema på
tegnebrættet
omkring fjernvarme til Vindinge (afklaring i februar 2022), endvidere fokus på
kapacitetsudfordringer i vandværket og
spildevand.

●

Temaet ”kultur og fællesskaber” favner bredt i forhold til
foreninger og
samlingssteder, skole, daginstitutioner mv. Temaet er
så bredt at det muligvis vil
blive behandlet to spor, hhv. offentlig service og foreninger mv.

●

Temaet ”trafik og mobilitet” handler om vejkapacitet, sikre skoleveje mv.,
adgang til købmand, parkering mv.

De tilstedeværende tilmeldte sig til nærmere snakke/workshops inden for de enkelte temaer i
løbet af november (på hverdagsaftener kl. 19-21) – Silje melder datoer ud for de enkelte
grupper.

4. Forretningsorden – nedsættelse af arbejdsgruppe?
Ønsker til forbedring af forretningsordenen:
●

Ole ønsker mere ”agil” i forhold til frister for mødeindkaldelser, høringssvar
mv., og tovholdernes mulighed for selvstændigt at svare på mindre henvendelser.
Og foreslår at der
nedsættes en arbejdsgruppe.

●

Skal det koste noget at være med i lokalrådet (kontingent) – der
driftsudgifter.

●

Mona foreslår, at vi taler det igennem i temaer på lokalrådsmøder igennem
året frem mod årsmødet 2022, herunder anvendelse af
facebook som infoside

Arbejdsgruppe: Ole, Mona, Jens R. og Jens O.P.,

5. Hjemmeside, facebookside og webmaster

er nogle

Der kan være et økonomisk issue ift. evt. egen hjemmeside.
Mona har tilbudt at lave en hjemmeside og vil gerne være webmaster – facebook-infoside
afventer evt. ændring af forretningsorden. Hjemmeside kan være med til at skabe fundament
for flere aktivitet mv. Opbakning til dette, og vi tager det op på næste lokalrådsmøde.

6. Hjælp til afholdelse af Skt. Hans Vindinge 2022
Fortsat brug for hjælp. Lokalhistorisk Forening har ikke fundet nogen frivillige til at løfte
opgaven i 2022. Lokalrådsmedlemmerne kommunikerer det til sine medlemmer.

7. Vindinge Aktiv Dage
Ingen tilstede har været til mødet om Vindinge Aktiv Dage i går, så vi kan ikke få en status i
dag.

8. Evt.
Spørgsmål til politikerne på vælgermøde 9/11 kan sendes til Jørgen.

Der er stor interesse for at høre nærmere om status på den 1 mio. kr., som er afsat til trafik i
Vindinge (er den specifikt målrettet til parkering ved skolen)?

Der blev rejst en snak om, hvordan Vindinge i 2026 kan få flere medlemmer i byrådet.

