
Referat af lokalrådsmøde den 26/9-2022 

 

1. Forretningsorden, jf. arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppen er ikke færdig pga. sygdom den seneste måned. Gruppen har talt om 

● Kortere proces for høringssvar  

● Medlemsbetaling fra grundejerforeninger 

● Information via sociale medier 

 

Arbejdsgruppen arbejder videre men kommer ikke som gruppe til at foreslå ændringer i 

forretningsordenen til årsmødet i år. 

 

2. Planlægning af årsmøde den 13/10 - Program og tema 

Tema: Helhedsplan - opsamling og prioritering i forlængelse af borgermøde 29/9 

Sognehuset bookes hvis muligt, alternativt klubbens lokaler på skolen, alternativt 

fodboldklubhuset på Sandvejen. 

Indkaldelse udsendes senest torsdag den 29/9 (tovholderne). Jakob genopstiller ikke som 

tovholder, hvilket skal fremgå af indkaldelsen. 

 

3. Arbejdsgruppe om fjernvarme: Kommissorium og nyt fra arbejdsgruppen 

Kommissorium for arbejdsgruppe godkendt. 

Rasmus orienterede om at gravearbejdet fra Roskilde forventes at gå i gang i løbet af i år. 

Planen for udrulning i Vindinge præsenterer FORS på borgermøder den 5/10. 

 

4. Nyt om skoleudvidelse, skoleparkering, helhedsplan og Ring 5 

- Skoleudvidelse: Kommunens budget for 2023 indeholder penge til 4 klasselokaler samt til 

midlertidige barakker 

- Skoleparkering: Afventer 

- Helhedsplan: Borgermøde 29/9, og så tager vi borgermødet som tema på lokalrådets 

årsmøde den 13/10 

- Ring 5: Aktuel politisk behandling (orientering) om Ring 5-analyse. Roskilde Kommune har 

et gammelt ønske om Roskilde-Ringsted forbindelse. 

 

5. Købmandsgruppens medlemsskab efter overgang til ApS 

Købmandsgruppen har givet udtryk for ønske om optagelse i lokalrådet efter overgang fra 

forening til ApS. Købmandsgruppen var ikke til stede på mødet. 

Lokalrådet drøftede for og imod optagelse, samt hvorvidt beslutning skal tages på mødet 

eller senere. 

Lokalrådet besluttede at optage købmandsgruppen (ApS) på baggrund af det brede 

engagement i gruppen samt gruppens brede forankring i Vindinge. Mona giver 

købmandsgruppen besked. 

 

6. Eventuelt 

En aktivgruppe vedr. støjproblemer i Roskilde (fra motorvejen mv.) har henvendt sig til 

lokalrådet om et muligt samarbejde. Mona formidler kontakt til Rasmus, som tager en dialog. 

 

 


