
 

 

 
 
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 
 
Lokalrådsmøde den 10. april 2018 kl. 19:30. 
Mødet holdes hos Steffie Ravn Møller Vigersted Bygade 31, 4100 Ringsted 
 
Hjemmeside: www.vigersted.net 
Bankkonto: Nordea Reg. nr. 2520 konto nr. 6886-675-281 
CVR-nr: 34408386 (frivillig forening i.a.n. 94.99.00) 
 
Mødedeltagere: Steffie Ravn Møller, Per Aagaard, Berit Galberg, Peter Hansen, Per Hermansen, 
Michael Kalmberg og Tomas Lerche-Vestergaard, Kenneth Eis 
Fraværende: John Friis-Mikkelsen 
 
 
Dagsorden   
 
1.Nye punkter til dagsorden 
4. a Dagbladet henvendelse vedrørende kommuneplanen.     
4. b Høring nye kommuneplan 
4. c Hørring ekstremregn 
 
2.Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden er godkendt med de nye punkter 
 
 
3.Orientering og status vedr. klyngesamarbejde med Kværkeby, Jystrup, Haraldsted 
og Vigersted 
Der etableret arbejdsgrupper efter opstartsmødet på Vigersted skole.  
Styrringsgruppe, kommunikationsgruppe, naturgruppe og trafikgruppe, bosætningsgruppen, 
faciliteter og kulturgruppe. Per Aa og Peter sidder i styregruppen. Peter sidder også i 
trafikgruppen. Der er generelt rigtig god opbakning i alle grupper. Der er blevet foreslået fra 
naturgruppen, en bustur i klyngens lokalområde for at kigge på natur. ringstednord.dk er 
hjemmesiden. Facebook: Landsbyklynge RingstedNord. 
 
4.Orientering om Helhedsplanen 
Ændringerne til helhedsplanen har været i offentlighøring og der er kommet en kommentar 
omkring søens dybde og placering ved siden af legepladsen. Peter har svaret tilbage. Peter 
sender den til ….. og ….. i løbet af weekenden. Udover sender Peter den til dagbladet.  
  
4. A Dagbladet har kontaktet os angående vores holdninger til den kommende kommuneplan 
med henblik på at lave en artikelserie til udgivelse i og omkring påsken.  Os bekendt er der 
ikke udgivet nogen artikler endnu. Vi har bidraget med et fyldigt svarskrift ligesom de øvrige 
Lokalråd formodentligt har gjort. Per H. tager kontakt til journalisen hos Dagbladet for 
afklaring. 
 
4. B Høring omkring den nye kommuneplan med deadline den 14. maj 2018. Vi skriver et 
høringsvar. Per Aa tager initiativet til at skrive et udkast, som han efterfølgende sender rundt. 
  
Måske skal vi igen holde et statusmødet med administrationen for at få status på alle de 
projekter og opgaver der ifølge kommunen er i proces. 
 
4. C Der er sendt et brev fra kommunen omkring høring vedrørende 
klimatilpasning/ekstremregn i Vigersted. Vi vil sende vores  projektbeskrivelse vedrørende 
bymidten fra Niras ind som et høringsvar. Peter sender til Flemming Fryd fra planlægning, 
klimatilpasning og VVM.   



 

 

 
5. status cykelsti Vigersted Skole til Roskildevej.  
Desværre intet nyt omkring cykelstien 
 
 
6.Projekt Bymidten status vedr. fondsansøgninger  og oprydning. 
 Ansøgninger er sendt til BankTrelleborgfonden/Sydbank, Ole Kirk fonden, Mærsk fonden, 
Realdania, og en forhåndsforspørgelsen til Nordea med et nej desværre. Peter vil dog forsøge 
at sende til Nordea fonden igen, men via Lehman som var til indvielsen af oplevelsesstien. Vi 
har endnu ikke hørt fra de andre fonde. 
  
Steffie skriver en ansøgningen til bæredygtighedspuljen som skal ansøges inde torsdag. Berit 
og Per H kan kontaktes vis der er behov for det. Peter sender ansøgningen fra  Realdania til 
Steffie som inspiration. 
  
Per H. kontakter Thomas Skov omkring oprydningen af bymidten.  
 
7. status vedr.2-1 veje i Vigersted, ejdamsvej og opsætning af nabohjælpskilte. 
Nabohjælpskilte: Per H har igen kontaktet produktionshøjskolen omkring manglende 
opsætning af skiltene, desværre uden held, men prøver igen. Per H vil skrive en mail til 
teknisk forvaltning omkring opsætning af nabohjælpskiltene, Ejdamsvej og 2-1 veje i 
Vigersted.  
 
8.Aktivitetsudvalget. 
- Orientering om Egnsspil 2019 og Lokalrådets evt. støtte hertil. 
Berit skal til efteråret søge om økonomisk støttet til egnsspillet. Berit ønsker at lokalrådet 
støtter med et beløb. Eva Madsen laver en plakat og et logo som skal bruges til alt PR 
materiale og ansøgninger.  
 

- Orientering om andre aktiviteter: Et fint overskud fra fastelavnsfesten.  
- Sankt Hans: Julie og Tina står for arrangementet. Tomas, John og Berit hjælper til. 

Torben Lollike er inviteret til at holde båltale.  
- Historiegruppen arbejder på at arrangere en tur til Humleore i august. 
- Kildemarked i september 
- Historiegruppen har booket forsamlingshuset d. 19. januar 2019. emnet bliver 

midtbanen. 
- Generalforsamling d. 27. januar 2019, med evt andespil. 
- Fastelavn 2019 3. marts 2019, hvor nye kæfter træder til.  

 
9.Status vedr. ansøgninger om midler fra de kommunale puljer. 
Kildemarked,  
Hundeskov: Thomas siger at området er meget vådt. Der er flere lokale der har spurgt ind til 
etableringen af hundeskoven. Der skal søges søges penge fra Helhedsplanspuljen. Der skal 
laves et budget samt undersøges hvor mange frivillige ” arbejdere” der kan samles sammen. 
Tomas kontakter Mads Jensen omkring et tilbud på opsætning af hegn. Derefter skal der søges 
penge via kommunen omkring etableringen.  
Teleslyngeanlæg til forsamlingshuset: Et alternativ kan være tre højtalere på hver langside og 
en håndholdt mikrofon eller en håndfri mikrofon. Berit formidler videre til forsamlingshuset at 
der kan søges midler via tema og udviklings puljen til dækning af omkostningerne.  
 
10.Velkomstpakke til tilflyttere. 
Per Aa er tovholder. Han forespørger i Haraldsted og evt. kommunen hvordan de holdes 
opdateret om nye tilflyttere.  
 
11.Eventuelt 
Udvidelse af træningscenteret. Der er stor fremgang i medlemsantallet. Pladsen er ved at være  
meget trang og det foreslås at bestyrelse kontakter DGI for rådgivning og løsningsforslag. 
 



 

 

En stor tak til Kenneth for de flotte stativer til bannerne der opsættes ved fastelavn, Sankt 
Hans og Kildemarked.  
Per Aa og Berit deltog som repræsentanter fra Vigersted lokalråd til Ringsted kommunes Galla 
aften i Ringsted kongrescenter. Det var et rigtig flot arrangement med ca. 300 deltager fra 
foreninger, råd og andre frivillige i Ringsted kommune. Berit og Per Aa var placeret sammen 
med andre lokalråd.  
 
Steffie laver en fysisk Lokalråds mappe med vedtægter, referater fra alle lokalrådsmøder og 
generalforsamlinger med tilbagevirkende kraft. Der skal udskrives fra 2013 og frem. Berit 
hjælper med at fremsende referater klar til udskrift. 
 
 
12.Forslag til næste rådsmøde 
Tirsdag d. 29. maj kl. 19:30 hos Kenneth Eis, Vigersted Bygade 17. 
 


