
Referat af lokalrådsmøde 22/6 2022 

Revideret dagsorden omdelt og godkendt godkendt. 

 

1. Optagelse af Michael Møller/købmanden 

Optagelse godkendt 

 

2. Helhedsplan for Vindinge 

Foranalysen er blevet politisk godkendt. 

Der er efterfølgende ikke sket meget fra kommunens side, pga. skiftende sagsbehandlere på kommunen. 

Det forventes, at borgermødet afholdes i efteråret, og det er vigtigt at holde kommunen fast på at 

gennemføre borgermødet. 

Der er ikke sat særskilte penge af til at realisere en helhedsplan. 

Lokalrådet drøftede, hvordan vi bedst får indflydelse på den videre proces, når der kommer skub i den igen. 

Herunder sikre at initiativerne i helhedsplanen bliver prioriteret ud fra vindingeborgernes ønsker. 

 

3. Ring 5-analysen 

Tovholderne tager kontakt til Roskilde Kommune og lytter på hvordan kommunen stiller sig ift. de 

forskellige alternativer. På næste møde taler vi om, hvad vi yderligere kan gøre i sagen. 

 

4. Skoleudvidelse og parkeringsplads 

Budget til skoleudvidelse (godt 13 mio. kr.) er utilstrækkelige pga. prisstigninger på byggeri. Skole- og 

Børneudvalget har anbefalet til 2023-budgetprocessen at budgettet udvides, så det fortsat kan dække 4 

ekstra permanente klasselokaler (og 2 midlertidige klasselokaler til skoleåret 2022/23, mens de 

permanente lokale opføres). Budgetforhandlingerne for 2023 vil afgøre, hvordan dette lander.  

Der er pt. Ikke afsat penge til parkeringsplads ved skolen. Kommunen har skitseret et projekt til godt 3 mio. 

kr., som Plan- og Teknikudvalget har anbefalet til budgetforhandlinger for 2023. 

Skolebestyrelsen siger til, hvis der er behov for hjælp til at lægge pres på politikerne under 

budgetforhandlingerne på den ene eller anden måde. 

 

5. Nyt fra arbejdsgruppen om forretningsorden 

Arbejdsgruppen har holdt 2 møder siden seneste lokalrådsmøde, mhp. forslag til revideret 

forretningsorden. Arbejdsgruppen forventer fortsat på at have et forslag, som kan sættes til afstemning på 

årsmødet til oktober – og håber, at der bliver mulighed for at drøfte forslaget på et lokalrådsmøde 

forinden. 



 

6. Vindingedagene 

Mona har modtaget positive tilbagemeldinger på lokalrådets arrangement under Vindingedagene og lagde 

op til at Lokalrådet deltager igen til Vindingedagene i 2023. Dette var der opbakning til. 

Skolen ønsker information om Vindingedagene 2023 hurtigst muligt aht. skolens årsplanlægning. 2023-

datoerne er 14. april – 29. april 2023, Menighedsrådet sørger for at datoerne kommer ud til hele lokalrådet. 

 

7. Nedsættelse af arbejdsgruppe til infomøder/temamøder 

Mona præsenterede kort sine tanker om infomøder/temamøder for vindingeborgerne og omdelte skriv 

herom. 

Monas skriv om temamøder og infomøder indeholder fine retningslinjer for lokalrådets afvikling af 

infomøder/temamøder med ressourcer inden for og uden for lokalrådets kreds – disse retningslinjer er 

godkendt og fremgår nedenfor som bilag. Der nedsættes ikke en stående arbejdsgruppe men ad hoc-

arbejdsgrupper, når der et tema til informøde/temamøde for borgerne i Vindinge 

 

8. Nedsættelse af arbejdsgruppe om fjernvarme  

Rasmus foreslog nedsættelse af arbejdsgruppe, som kan være i kontakt med kommunen og 

fjernvarmeselskabet, når de har nogle spørgsmål, som de ønsker en dialog med byen om – og som kan 

formidle kontakt mellem vindingeborgerne og kommunen/fjernvarmeselskabet. 

Der er opbakning til nedsættelse af arbejdsgruppe med medlemmer fra lokalrådet og mulighed for at 

inddrage andre vindingeborgere heri. 

Arbejdsgruppemedlemmer: 

• Rasmus Hjerrind (tovholder på arbejdsgruppen). 

• Jørgen Herholdt 

• Jens Raunkjær 

Arbejdsgruppens første opgave er at lave et kort kommissorium til godkendelse i lokalrådet. 

 

9. Evt. 

Rasmus spurgte til status på ny købmand. Michael svarede, at mageskiftet er politisk godkendt og projektet 

er godkendt på stiftende generalforsamling for Butiksejendommen. Der udestår fortsat både ny lokalplan 

med høringsperiode, indhentning af entreprisetilbud og selve byggeriet mv. 

Den nuværende butik skal rives ned og området står til at blive til grønt område og busstoppested. Der 

kommer også busstoppested ved den nye butik. 

  



Bilag til punkt 7: Ad hoc arbejdsgrupper om temamøder & infomøder 
 
Formål: At arbejdsgrupper (herefter ”gruppe”/”grupper”) kan arrangere møder med henblik på 
debat og information om emner som er aktuelle og/eller af vigtighed for Vindinge. 
 
Gruppernes formål er at arrangerer og afholde møder, foredrag eller lign. med Vindingeborgerne 
som hovedmålgruppe. 
 
Hvert møde eller foredrag skal have et formål som stemmer overens med Vindinge Lokalråds 
formålsparagraf:  
 
Grupperne skal have godkendelse af 2 ud af 3 tovholdere eller 3 ud af 5 til at starte et arrangement 
op. 
 
Gruppernes deltagere: En gruppe skal have ansvarlig eller en gruppe tovholder, som er ansvarlig 
for at gruppens arbejde udføres i overensstemmelse med retningslinjer, som beskrevet her. Denne 
tovholder skal være en del af Vindinge Lokalråd. Derudover kan andre fra Vindinge deltage. 
 
Forpligtelser: Ingen medlemmer i en gruppe må på noget tidspunkt tilkendegive en holdning som 
værende Vindinge Lokalråds. Gruppen må generelt ikke tilsidesætte forretningsorden som er 
grundlaget for Vindinge Lokalråd.  
 
I fald et arrangement indebærer økonomi skal dette godkendes af tovholderne for VLR.  
 
Alle arrangementer skal kommunike reres ud til Vindinge Lokalråd, således at alle har mulighed for 
at holde sig informerede og dele information til deres respektive bestyrelser og medlemmer. 
 


