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Referat rådsmøde den 29. april 2019
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2. Kommentar og godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde
Followup-møde med kommunen vedr. forskellige hængepartier.
- Vi vil kontakte kommunens administration i forhold til at afholde et statusmøde lige som
vi tidligere har afholdt et møde. Grundet nye ansatte i kommunen, vil det give rigtig god
mening at holde et møde, så vi kan følge op på de punkter som vi mener mangler at
blive handlet på. Rasmus kontakter kommunen i forhold til en dato.
- Eksempler på hængepartier: Fortov, p-pladser foran kirken, 2-1 veje, fartbegrænsning,
stillevej ved forsamlingshus, cykelsti mv.
3. Status på diverse projekter
- Bymidten
Kommuneplantillæg 2 vedr. byfælleden og søen er i oﬀentlig høring og sidste frist for
indsigelse er 9. maj. Vi holder stadig fast i at der skal være mulighed for et fortov hele
vejen rundt om bymidten, samt en kirkeforplads med mulighed for parkering. Kommunen
anbefaler at vi skal fremsende et nyt høringssvar omkring disse punkter. Peter laver et
udkast og Rasmus sender det afsted til kommunen.
Legepladsen skal revurderes pga. de nye legepladser ved skolen.
En gynge og en sandkasse ønskes samt redskaber til fitness. Peter og Steﬃe laver et
oplæg og sender rundt inden der bliver kontaktet leverandører.
Peter tager kontakt til entreprenøren som vi tidligere fik opgaven med udgravning af søen.
Ønsket er stadig at projektet med bymidten, går i gang efter egnsspillet i juni, så fremt at
alle aftaler med kommunen er på plads. Nye tilbud indhentes og økonomien tilstrækkelig.
Bygaden 2
Nye folk er igen kommet på i kommunen. Referat fra møde den 27. marts 2019 er stadig
ikke modtaget. Lodsejer er noget usikker på, hvornår den krævede lokalplan for alvor
kommer på banen. Usikkerhed omkring udkørsler, hustype og antal boliger. Ærgerligt da

der er brugt rigtig meget tid på arkitektmøder møder og tilretning af forslag, som
tilsyneladende alligevel ikke kan bruges grundet nye folk i kommunen.
- Hundelufterområde
Tomas har fået svar fra Frank Nielsen om at der skal afholdes møde med Vej- og
Ejendomscentret midt i maj ang. brugeraftale for området.
Så snart den er på plads og underskrevet, så kan han gå i gang med
myndighedsbehandlingen og få lavet en landzonetillladelse.
Vi kan dog ikke forvente at tage området i brug før høsten er i hus.
- Cykelsti.
Kommunen regner med en gang i maj at vi inviteres til et møde angående, hvor langt de
er i processen. Rasmus kontakter kommunen for at høre for en dato.
3. A. Landsbyforum
Det bliver nødvendigt at holde en ny konstituering i Landsbyforum. Peter deltager som
suppleant for Per Aagaard fra Vigersted Lokalråd.
3. B. Landsbyklynge Søskovlandet
Klyngen har skiftet navn pga. sammenstød med en lokation i Jylland.
Der er udarbejdet en strategiplan, hvor der er fundet frem til fire hovedpunkter:
- Cykelveje og cykelstier mellem landsbyerne i klyngeområdet og trafiksikkerhed
- Naturpark
- Udendørs aktivitets- og naturhus
- Kommunikationsplatform
4. Aktivitetsudvalget
Britta Nielsen (SF) bliver årets båltaler. Ulrich Madsen leverer materialer til bålet. John
søger for at heksen bliver fremstillet. Tidspunktet er kl. 20:30. Der vil være et fakkeltog fra
egnsspillet og til sportspladsen bag Vigersted børnehus.
Aﬀaldsindsamling: i alt 9 voksne og 4 børn samle i alt 67 kg aﬀald sammen plus en
masse flasker og dåser. Næste år skal det meldes ud i bedre tid og måske skal der
snakkes med skolen om at de kan lave et foregående tema inden selve dagen.
Berit tager kontakt til foodtruck i Jystrup med tai- take-away, hvis den vender tilbage. Vil
gerne have den stående ved Hallen en gang om ugen/ hver anden uge f.eks tirsdag, hvor
der er mange aktiviteter i Hallen.
4. A. Tilflytterliste (skal tilføjes som fast punkt til dagsorden)
Tomas, Berit, Peter og John besøger tilflyttere med vores velkomstpakke med
velkomstbrev, foldere og honning. Overordnet er der positive tilbagemeldinger på vores
besøg. Vi afventer næste liste, der bliver opgjort pr. 15. august.
4. B. Trykhedsambasadør
Skolen har sendt en forespørgsel videre fra politiet. Tryghedsambassadørens opgave er
f.eks. at videreformidle information til lokalområdet. Kenneth vil gerne tage opgaven.
4. C. Oplevelsesstien
Ved området mellem fårene og Vigerstedvej bliver der etableret et bålhus og en fiskebro
ud i mosen. Vi ønsker at planlægge et arrangement for at vise bålhuset, fiskebroen og den

i forvejen etablerede “lær at cykle bane” ved “bananen”. Rasmus laver en ansøgning til
kommunen omkring etablering af et multtoilet ved enten cykelbanen eller i nærheden af
bålhuset.
4. D. Lokalnyt - indlæg og deadline (skal tilføjes som fast punkt til dagsorden)
Oplysninger omkring hundeskoven, bymidten, cykelsti og oplevelsesstiens status. Peter
og Rasmus skriver indlægget. Deadline er d. 5. maj.
Peter skriver også om Søskovlandet og vedhæfter logoet.
Berit skriver omkring Sct. Hans og Kildemarked d. 15. september.
4. E. Økonomi og valg af ny kasserer
Lokalrådet og aktivitetsudvalget har hver deres konto. Kontiene skal lægges sammen.
Vi har i dag afholdt valg til kasserer. Laura Weidick er valgt som ny kasserer i samråd med
Berit Galberg. Steﬃe informerer Michael Kalmberg, tidligere kasserer. Berit informerer
banken om vores valg af ny kasserer.
5. Eventuelt
Grundet mesterskabskampe i herrehåndbold den samme dato som vi har afholdt
generalforsamling i Vigersted Lokalråd, har vi valgt at flytte datoen til den første søndag i
februar.
Egnsspil 2019 afholdes på Kirkeengen .d. 21.22., og 23. juni. Der søges efter statister til
egnsspillet. Markedsplads med boder med mad og drikke og kunsthåndværk mm. Der
søges folk til at passe boder, bygge scene, være dagsvagter mm. Billetbestilling åbner 1.
maj. Der samarbejdes med Ringsted Museum & Arkiv om en udstilling om Midtbanen og
med Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm og en guidet bustur til spor i landskabet efter
Midtbanen. Læs mere på www.vigersted.net/ Egnsspil 2019
Husk at skrive fem-syv linjer om jer selv, der kan stå på hjemmesiden under lokalrådet.
Teksten skal sendes til steﬃe@ravnmoeller.dk.
6. Næste møde (deadline for næste lokalnyt)
Tirsdag d. 11. juni kl. 19:30 hos Kenneth Eis, Vigersted Bygade 17, 4100 Ringsted.
Referent: Steﬃe Ravn Møller
Bilag: Mailliste
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