
Referat af årsmøde i Vindinge Lokalråd den 27. oktober 2022 

Deltagere: Der blev registreret 13 fremmødte repræsentanter og 5 gæster/tilhørere 

Mødeleder: Mona Christensen (koordinator) 

Referat: Jakob Bjældager 

 

Vi indledte årsmødet med at drøfte den kommende helhedsplan for Vindinge: 

● Ole fortalte om processen hidtil med fokus på workshop 29/9 og dialogportalen 

viskaber.roskilde.dk og nævnte, at bidragsfristen i den nuværende fase ligger 11. november. 

● Mona lagde op til drøftelse af hvordan vi styrker borgerinddragelsen og prioriteringen af ønsker i 

lyset af at under 100 borgere pt. har deltaget i debatten på kommunens platform hertil. Erfaringen 

fra Svogerslev er, at det i den efterfølgende implementering er væsentligt at have prioriteringerne 

på plads. 

● De tilstedeværende drøftede, hvordan vi kommer videre med en stærkere forankring af 

helhedsplan og prioritering af ønsker i helhedsplanen 

 

● Der var generel enighed om, at vi i den næste fase, hvor forvaltningen laver udkast til helhedsplan, 

skal have en løbende dialog med kommunen. Tovholderne kontakter kommunens medarbejdere og 

inviterer dem til at deltage på lokalrådsmøde(r) i den kommende fase. – Dels med henblik på at 

påvirke i processen, og dels for at lokalrådet henad vejen kan skabe en prioritering. 

● Der var generel enighed om at repræsentanterne i lokalrådet skal holde en god dialog med sit 

bagland for at sikre godt grundlag for at indgå i den videre dialog og prioritering med kommunen. 

 

Herefter fulgte det egentlige årsmøde, jf. dagsordenen i lokalrådets forretningsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Orientering om det seneste år ved tovholderne  

Tovholderne har fordelt rollerne imellem sig med Mona som tovholder, Ole kontaktperson på 

helhedsplanen og Jakob som sekretær 

 

Helhedsplan og fjernvarme har fyldt meget, og her har lokalrådets rolle været at formidle 

kontakt/information mellem kommunen/FORS og borgerne. Fjernevarmeprojektet bliver 

langvarigt (4-5 år) og lokalrådet har nedsat en arbejdsgruppe til at følge processen. 

 

Skolen/skolebestyrelsen har gjort et stort arbejde for at få udvidet skolen, og det ser ud til at 

være lykkedes med kommunens budgetforlig. 

 

Lokalrådet har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med forslag lokalrådets arbejdsform og 

ændringer til forretningsordenen. Arbejdsgruppen er ikke blevet færdig med sit arbejde til 

årsmødet, så arbejdsgruppen fortsætter. 

 

http://viskaber.roskilde.dk/


Købmanden (Michael Møller) og det nye ApS borgergruppe bag ny købmandsbutik 

(Købmandsgruppen) er begge blevet optaget som medlemmer på baggrund af individuel 

stillingtagen til ansøgningerne. 

 

3. Nyt fra arbejdsgrupper 

Arbejdsgruppen om fjernvarme: Status er fra FORS er aktuelt, at projektet allerede er 

forsinket. FORS modtager meget gerne input til sin plan/rækkefølgeplan for udrulningen af 

fjernevarme i Vindinge. Arbejdsgruppen vil løbende holde lokalrådet og byens borgere 

orienteret om fjernevarmeprojektet. 

 

4. Forslag fra fremmødte 

Intet. 

 

5. Information, PR og hjemmeside 

Der er ikke meget nyt på lokalrådets hjemmeside. 

 

6. Valg af tovholdere, jf. § 7. 

2 tovholdere på valg for 2 år – Ole og Jakob. Jakob modtager ikke genvalg. Ole Bendix 

(Vindinge Antennelaug) modtager genvalg, men han forventer i givet fald at stoppe efter 1 år. 

 

Charlotte Dybvig (Købmandsgruppen) og Søren Olsen (Gl Vindinge GF) stiller også op – Søren 

præsenterede sig, og Charlotte havde sendt en præsentation. 

 

Søren og Ole blev valgt efter afstemning ved håndsoprækning. 

 

7. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 

Onsdag i uge 41 2023: 11. oktober 2023 kl. 19. Årsmødet skal indkaldes med 4 ugers varsel, 

jf. gældende forretningsorden. 

 

8. Eventuelt  

Ole har været til møde med Roskilde Festival i forlængelse af trafikafviklingen igennem 

Vindinge i forbindelse med årets festival. Lokalrådet indbydes til møde til foråret om 

trafikplanerne for næste års festival. 

 

 

 

 

 


