
UDKAST Referat af lokalrådsmøde 9/3-2022 

 

1) G/F Lundbjerggård optaget i lokalrådet 

 

2) Nyt fra tovholderne 

Nyt fra tovholderne: Mona er ny koordinator, Ole tovholder på helhedsplanen. 

Tovholderne har været i dialog med kommunen om helhedsplan, fjernvarme og hundefold. 

2 borgermøder på vej om hhv. helhedsplan med kommunen og fjernvarme med FORS. 

Tovholderne har forsøgt at tage kontakt til nogle af de foreninger, som sjældent deltager i møderne. 

Mona har på vegne af lokalrådet indsendt bemærkning til forslag om ny hundeskov, som vedlægges til 

referatet. Lokalrådet kommenterede, at vores vedtægter skal overholdes i forbindelse med høringssvar 

mv., og det tager Mona gerne ved lære af.  

Opfordring fra lokalrådet til at tovholderne løbende orienterer lokalrådet løbende om div. kommunikation 

med kommunen mv. 

 

3) Visionsproces for lokalrådet v/Mona 

I forlængelse af input og diskussioner i forbindelse årsmødet og med valg af tovholdere har Mona tilbudt at 

stå i spidsen for en proces, hvor lokalrådets virke og arbejdsform tages op til drøftelse. Noget kan have 

betydning for forretningsordenen (som der er nedsat arbejdsgruppe til at kigge på), andre ændringer vil 

kunne rummes inden for den nuværende forretningsorden. 

 

Mona gennemgik et oplæg, som blev drøftet, og Henrik Høgstrup havde på forhånd indsendt nogle input. 

 

Fordele og ulemper ved nuværende virke og arbejdsform (supplerende til Monas oplæg): 

● Bottom-up processer og mindretalsudtalelser er en demokratisk styrke 

● VIF ønsker et større samarbejde med lokalrådet om aktiviteter – og lokalrådet har et potentiale til flere 

aktiviteter og til at mobilisere flere frivillige, og det er en fordel.  

● I nogle foreninger er dialogen om lokalrådets dagsordener begrænset, og det er en ulempe i forhold til 

engagement og en demokratisk svaghed 

● Ringe kommunikation fra lokalrådet til byen, fordi den skal gå igennem repræsentanterne 

● Ringe økonomiske ressourcer er en svaghed 

 

De nærliggende lokalråd omkring Vindinge er forskelligt sammensat – nogle er paraplyorganisationer, 

mange er medlemsforeninger med personlige medlemmer. Henrik Høgstrup (Mørbjerggård) foreslår, at 



lokalrådet ændres til en medlemsforening (frem en paraplyorganisation), hvor der vælges en formand og 

bestyrelse på et årsmøde samt evt. et bredere repræsentantskab blandt medlemmerne.  

Mona er langt henad vejen enig i Henrik Høgstrups forslag, men nævner også mulighed for en blanding af 

personlige medlemmer, erhvervsmedlemmer og medlemsforeninger. Blandingsmodellen vil fastholde nogle 

af de nuværende fordele ved det repræsentative demokrati og samtidig give mulighed for et bredere 

engagement blandt borgere (via personligt medlemskab og erhvervsmedlemsskab). 

 

Jens Pedersen afløses af Søren Olsen, Gl. Vindinge, i arbejdsgruppen om vedtægter. Og Henrik Høgstrup 

indtræder i arbejdsgruppen, som også består af Ole, Mona og Jens Raunkilde. 

 

4) Helhedsplan for Vindinge: Status og arbejdsgruppe  

Kommunens foranalyse er sendt ud til lokalrådet forud for medlemmerne. Kommunen har sat frist for input 

til analysen på tirsdag den 15/3. 

Foranalysen er en statusrapport, som savner visioner – de kommer forhåbentlig i selve helhedsplanen. 

Input på mødet:  

● VIF er blevet stillet en haludvidelse i udsigt af kommunen, som er blevet udskudt flere gange – den 

trænger vi til men er ikke nævnt i foranalyse 

● Seniorboliger mangler i foranalyse 

● Nuværende og kommende industri på Hedevej – lugt og støj – mangler i foranalyse 

● Elnettet er mangelfuldt, det mangler i foranalyse 

● Kloaksvagheder mangler/underbelyst i foranalyse 

● Ønske om at volde omkring Vindinge/grusgrave/Hedeland bliver lagt ned 

● Misvisende at Vindinge er omkrandset af Hedeland – vi er omkranset af grusgrave. Vigtigt at have 

opmærksomhed på at grusgrave bliver til Hedeland og efterbehandlingsplaner bliver fulgt 

 

Videre proces: Frist for yderligere input til tovholderne søndag den 13/3, hvorefter tovholderne samler 

input og indsender til kommunen. I svaret til kommunen vil der ift. grus være et kort og overordnet input 

omkring grusgravning og efterbehandling. 

Det blev også besluttet, at næste møde med Silje/kommunen om helhedsplanen skal være åbent for 

deltagelse af alle medlemmer af VLR - og dermed har vi ikke oprettet en afgrænset arbejdsgruppe. 

 

 

5) Anmodning om optagelse af købmand Michael Møller (drøftes, ikke til beslutning) 

Michael giver udtryk for at hans interesse for at blive en del af lokalrådet er for at følge med i hvad der sker 

i byen og lokalrådet, for at bringe erhvervslivet på dagsordenen i lokalrådet, og for at engagere sig 

yderligere i aktiviteter i byen. 



Der er generelt opbakning til at optage købmand Michael Møller i lokalrådet pba. forretningsordenens 

formulering ” Lokalrådet kan i øvrigt afgøre optagelsesønsker fra foreninger eller andre, som falder uden 

for ovennævnte medlemskreds.”, og det tages op til beslutning på næste lokalrådsmøde. 

 

6) Opfølgning på seneste lokalrådsmøde 

 

a. Skt. Hans og VindingeDagene: 

Der planlægges en lang række arrangementer til VindingeDagene 22/4 - 7/5, herunder en 

byfest 7/5. Det er super! Der er snarlig tilmeldingsfrist til yderligere arrangementer, og der 

er opbakning til at tovholderne/Mona kan melde et arrangement ind – input hertil er 

velkomne. Tovholderne/Mona orienterer lokalrådet om indmeldte arrangementer. 

Skt Hans: Michael kontakter Lokalhistorisk forening om et engagement i Skt. Hans-

arrangement 

 

b. Hjemmeside 

Mona præsenterede ny hjemmeside, som ligger på vindingelokalråd.dk, input hertil 

modtages gerne. Grusgravens naboer har lovet at finansiere domæne og hosting. 

 

c. Der opfordres til at lokalrådets medlemmer kigger listen igennem for forkerte og forældede 

oplysninger. 

 

7) Fjernvarme i Vindinge  

Fjernevarmeprojekt er i opstart, da der er tilkendegivet statslig støtte til fjernvarme i Vindinge. FORS 

oplever stor interesse for fjernvarme i Vindnge. Fjernvarmeprojektet kræver mange tilkendegivelser (600 

tilkendegivelser udover Toftebuen), halvdelen af gaskunderne i byen. Interesserede kan finde mange 

relevante info på www.fors.dk/vindinge , og det er gennem denne hjemmeside at interesserede kan 

tilkende sin interesse. Der afholdes borgermøde i slutningen af maj om projektet. 

 

8) Evt.  

Kommunens Økonomiudvalg har behandlet købmandens sag om mageskifte i dag, og det skal endeligt 

behandles i byrådet, hvorefter kommunen/købmandsgruppen kan melde ud om udfaldet. 

 

 

 

http://www.fors.dk/vindinge

