Beretning 2014-2015
Aflagt på generalforsamling 19. april 2015
Vi er nu nået til den tredje generalforsamling efter at Vigersted Lokalråd blev etableret i 2012. Det
er således også den tredje beretning, jeg som formand skal tage initiativ til at aflægge på
Lokalrådets vegne. Den årlige generalforsamling og beretning er der, hvor det afgøres om det
demokratisk valgte lokalråd vurderes til at have forvaltet de fælles lokale interesser på fornuftig
vis inden for de rammer og vilkår vi har.
Lokalrådet har det seneste år været konstituerede med:
Palle som formand.
Kim som Næstformand
Peter som sekretær
Michael som kasserer
Per, Kasper og Dorte som menige rådsmedlemmer, hvor Dorte undervejs er blevet erstattet af 1.
suppleanten Anette, da Dorthe af arbejdsmæssige årsager ønskede at træde ud af lokalrådet men
samtidig fortsætte i aktivitetsudvalget.
Laura er suppleant og har som sådan deltaget aktivt i arbejdet
Interne aktiviteter


Der har været afholdt 6 rådsmøder i det forløbne år. Lokalrådet arbejder godt og
konstruktivt. Referater er offentligt tilgængeligt på hjemmesiden som en del af vores
åbenhedspolitik



Der har desuden været afholdt et borgermøde om helhedsplanen den 11. september.



Udarbejdelse af helhedsplan for Vigersted har fyldt meget i det forløbne år. Jeg skal ikke
her komme ind på det konkrete indhold i Helhedsplanen, da vi har valgt at adskille
generalforsamlingen fra præsentation af helhedsplanen. Således vil der EFTER
generalforsamlingen her være en præsentation af helhedsplanen.
Det jeg vil sige her er, at vi som et af de få lokalområder fik færdiggjort og afleveret
Vigersteds Plan til tiden. Da fristen så blev udskudt fik vi mulighed for at trække vores
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tilbage og foretage nogle forbedringer. Vi har arbejdet konstruktivt om
planen og især Peter har trukket et stort læs med at få skrevet og samlet
planen.
Helhedsplanen for Vigersted udstikker en retning, således at Kommunale, lokale og private
initiativer og investeringer kan udføres inden for den samme overordnede plan. Det er
Lokalrådets opfattelse at dette vil være en samfundsmæssig og lokal gevinst. Planens
hovedtema er boligudbygning og herunder mangfoldighed i boligtilbud, rekreation og
trafik.


Hjemmesiden www.Vigersted.net er blevet udbygget og fungerer mere og mere som den
nye samlende hjemmeside for Vigersted Lokalområde. Den har der været lagt stor indsats i
dette arbejde af Michael. Der har bl.a. her i foråret været holdt kursus i brug af
hjemmesiden – så nu kan selv jeg lægge nyheder på.



Vigersted Lokalråd var aktivt til stede på Kildemarkedet i september med salg af kaffe og
kage og udvikling af ideer. Det var en god dag for alle, hvor vi oplevede stor interesse og
opbakning til lokalrådets arbejde og ikke mindst til arbejdet med helhedsplanen.

Trafikforhold


For både et og to år siden kunne jeg berette om den dialog og de møder vi havde haft med
politikere og repræsentanter fra Teknisk Forvaltning, og om et omfattende notat vi havde
lavet om trafikale udfordringer i Vigersted. I dag kan jeg fortsætte den lange historie.
Efter generalforsamlingen 2014 tog jeg endnu en gang kontakt til TF og udvalgsformand
Klaus Hansen. Det resulterede i endnu et møde den 15. juli med teknisk direktør og Klaus
Hansen. Endnu en gang blev vi bekræftet i, at der er en række uløste og uacceptable
forhold. Vi blev stillet et ”stormøde” i udsigt på TF, som efter et par udskydelser blev
afholdt den 7. oktober med deltagelse herfra af Peter, Kim og jeg. Fra TF deltog en
håndfuld medarbejdere og igen udvalgsformanden. Efter lidt skriven frem og tilbage fik vi
lige efter nytår et færdigt referat med nogle konkrete frister – som så bare ikke bliver
overholdt. De er der nu rykket for og der har 24. februar være møde med TF og Vej & Park
om nogle drifterelaterede forhold. Lidt er sket men igen så strander tingene.



Lige nu afventer jeg svar fra Teknisk Direktør på hvorfor vi ikke i løbet af marts er kontaktet
vedrørende løsningen er forgængerproblemer på Snekkerupvej, samt status for den
besluttede cykelsti over Rusgaards Bakke. Jeg har konkret udbedt mig et svar inden GF i
dag da jeg vidste at jeg vil skulle stå på mål for status på sagerne.



Jeg føler vi er kørt fast i denne sag. Det er noget – ØV – da vi fra starten har lagt op til en
kvalificeret ligeværdig dialog – uden mudderkastning.
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Hvad angår kollektiv trafik så stod jeg for et år siden og berettede om mit
arbejde i Busnetværket for landområderne og specielt arbejdet på at få (gen)skabt en
busafgang fra Kværkeby og Vigersted, der passer med Skoletoget mod Roskilde og
København fra Borup kl 7:29. og at få tilpasset afgangstidspunkter fra Borup til den nye
DSB køreplan så ventetiden i Borup ikke overstiger køretiden til Vigersted. For et år siden
var konklusionen, at anstrengelserne ikke bar frugt idet både Byrådet og MOVIA afviste alle
forbedringer.
Stor var overraskelsen da den ønskede morgenbusafgang fra august alligevel kom, og
afgangs tiderne fra Borup blev justeret. Morgenafgangen er blevet en af de mest benyttede
afgange i løbet af dagen. Dejligt når det nytter at komme med kvalificerede bidrag.



Og endnu en gang synes jeg, at jeg vil pege på FLEXTUR ordningen hvor den særlige
ordning fortsætter i 2015 så man kan køre op til 15 km internt i Ringsted kommune for kun
24 kr. (21 kr. hvis man bestiller på nettet). Fra kl 06 om morgenen til kl 23 om aftenen.

Landsbypedel


Nu skal Vigersted Lokalråd ikke tage æren for, at Ringsted Byråd har besluttet en
Landsbypedelordning. En ordning så vidt jeg husker søges etableret inden for ”nyttejob
ordningen”. Her ønsker man at ansætte 2 pedeller, der på tværs af den 10 lokalområder
skal kunne udføre opgaver der falder mellem de sædvanlige kommunale udførte opgaver
og de private grundejere.
Grunden til at jeg bringer det frem i beretningen er, at Vigersted Lokalråd er blevet bedt
om forslag til opgaver, der her lokalt kunne tænkes løst af en landsbypedel. Så kom gerne
med forslag til os. Og endeligt så mangler man også ansøgere til jobbene !!

Andre aktiviteter


I løbet af det forløbne år har Vigersted Lokalråd afgivet høringsvar i til kommuneplanen og
afgivet forlag i forbindelse med planlægning af den fremtidige anvendelse af Haraldsted og
Gyrstinge søer, hvor Haraldsted Sø grænser op til Vigersted Sogn.



Vigersted Lokalråd er ved Sekretær Peter Hansen repræsenteret i bestyrelsen i
LandsbyForum i Ringsted Kommune, som er en paraplyorganisation for Lokalrådene og
varetager fælles opgaver i forhold til RK.
I det forgangen år har der været heftig mødeaktivitet dels i forbindelse koordineringen af
helhedplanarbejdet og dels administration af den nye kommunale udviklingspulje til
landområderne. Foruden bredt inviteret møder har der været afholdt en række
formandsmøder, som viste sig at være en så frugtbar mødeform, at det på Landsbyforums
generalforsamling her i tidligere på året blev besluttet at omorganisere Landsbyforum til at
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have en bestyrelse bestående af ét medlem fra hvert Lokalråd. De fleste
andre Lokalråd har valgt at lade sig være repræsenteret ved formanden.
Vi har valgt at lade Peter repræsentere Vigersted Lokalråd.
Aldrig har der været så mange penge til lokale aktiviteter i landområderne – og vi må
konstatere, at set på baggrund af 2014 tildelingerne – har Vigersted aldrig fået så få som
nu.
1. Landområdernes helhedsplanpulje - Helhedsplanpuljen – inden for heldsplanernes ramme- ny 1.
mio. om året
2. Landområdernes temaudviklingspulje -Temaudviklingspuljen – hidtidige pulje 151.000

3. Landområdernes kulturpulje – Kulturpuljen – hidtidige pulje 85.000
I de fleste tilfælde skal ansøgninger gå i gennem Lokalrådet – gælder den første men ikke
nødvendigvis de andre to. Lokalrådet går gerne i dialog med alle, der har ideer til
aktiviteter, initiativer eller andet, ligesom der til Helhedsplanpuljen er knyttet et
professionelt sekretariat, der kan hjælpe i en ansøgningsfase. Lokalrådet planlægger selv at
søge midler fra Helhedsplanpuljen til på baggrund af helhedsplanen at få udarbejdet en
samlet lokalplan for Vigersted By.


Endelig vil jeg nævne oplevelsesstien, der nu er nået til sin realiseringsfase, og hvor en stor
del af strækningen går gennem Vigersted Sogn og ganske tæt forbi Vigersted.

Fremtidige aktiviteter
Som det fremgår af dagordenen for GF så genopstiller de rådsmedlemmer, der er på valg. Det skal
ikke ses som et udtryk for at der holdes fast i taburetten men alene som en markering af en fortsat
interesse for at gøre en indsats for Vigersted. Og det er hermed en invitation til at melde sig til at
melde sig til arbejdet enten i eller udenfor Lokalrådet.

Med håbet om et godt år for Vigersted Lokalområde sætter jeg hermed beretningen til debat
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