
 
 

Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

 

c/o formanden 

Kim Petersen 

Ågerupvej 32, Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 28 95 88 77 

Mail: discomyggen@gmail.com 

 

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) 

 

Referat af lokalrådsmøde den 5. januar 2016 
 

 

Sted: Hos Per Hermansen, Rusgårds Bakke 52 – Kl. 19:30.  

 

Mødedeltagere: Berit Galberg, Per Hermansen, Peter Hansen, Michael Kalmberg, Laura Rossing og 

Kasper Rossing 

 

Dagsorden: 

 

1. Nye punkter til dagsorden 

Tages under evt. 

 

 

2. Henvendelse fra Verner Iversen vedr. nabohjælp i forbindelse med forebyggelse af 

indbrud. 

Verner har henvendt sig pga. de mange indbrud der har været i byen. Han ønsker, at lokalrådet går 

ind. Lokalrådet vil indkøbe fem nabohjælp skilte á 500 kr. stk. til opsætning ved Vigersteds 

indfaldsveje. Desuden omdele pjecen ” Nabohjælp” til alle husstande i Vigersted, og i øvrigt opfordre 

alle til at udøve aktiv nabohjælp og agtpågivenhed. 

 

3. Generalforsamling 

Afholdes den 24. januar. Per Hermansen sender udkast til lokalrådets beretning ud til 

medlemmerne.  

Peter udsender pressemeddelelse med indkaldelse. 

Vi vil prøve at gøre den mere ”folkelig” ved at kalde det indkaldelse til dialogmøde og 

Generalforsamling. Verner Iversen foreslås som dirigent 

Vi har plads til flere medlemmer i lokalrådet og håber at der er flere der vil melde sig på GF. 

 

På valg: Per, Peter, Laura, Berit, 2 (måske 3) ledige poster 

  

 

4. Bil på parkeringsplads foran forsamlingshus 

Kasper følger op 

 

5. Status på børnehuset 

Der er intet nyt om kommende nedskæringer. Dagplejere kommer på besøg hvert 14 dag for at lære 

børnehuset at kende 

 

6. Generel information siden sidste rådsmøde 

http://www.vigersted.net/


 
Møde med VIF angående helhedsplanen: Vi følger op inden for et par måneder om 

der fx er nedsat en projektgruppe, og om der er afholdt møde med DGI, hvor 

lokalrådet gerne deltager. PH følger op. 

 

 

7. Opfølgning på sager fra sidste møde 

 

Forsamlingshuset og bymidten. Møde med forsamlingshuset den 25/1/16 klokken 19.30. Per 

Hermansen står for dette 

 

Bålplads, placering. Berit har talt med Jette Wase, men der er ikke nogen endelig afklaring endnu. 

 

Bannere. Prisniveau. Kan de evt. købes via temaudviklingsmidler i forbindelse med aktiviteter? Ikke 

gjort. PH følger op 

 

8. Helhedsplan 

Helhedsplan ophøjelse til lokalplan.  

Helhedsplanen er kommet på listen over kommende lokalplaner. Teknisk forvaltning tager nu stilling 

til om det skal være en lokalplan eller en bevarende lokalplan.  

 

 

9. Projekt Bymidten 

Planen vil blive screenet inden 11. januar.  

 

Fibia er kontaktet vedrørende deres teknikskab som larmer. Det er ikke sådan at flytte, men de er 

ikke afvisende over for at indføre støjdæmpende foranstaltninger. 

 

Ringsted Kommune er positive. 

 

 

10. Sti til børnehuset 

Stien har stået under vand. Der er sendt en mail til kommunen fra børnehuset, men der er ikke 

kommet svar. Lys er er nu etableret. 

 

11. Opfølgning på emner i forhold til kommunen 

 

- Skal vi have et udvalg der varetager opfølgning generelt? Per og Peter har kontakt vedr. 

helhedsplan og projekt bymidte. Der laves et skema til projektstyring, KR står for dette 

- Ansøgning til kommunen vedr. 40 km og stillevej, vigepligt mv. Der er ikke sendt 

ansøgning endnu. PH udarbejder den. 

- Cykelsti Rusgårds Bakke 

Den er nu nr. 1 på prioritetslisten hos Ringsted Kommune 

- Sti til Jystrup 

PH tager til kontakt til formanden for Jystrup Lokalråd 

- Gennemkørsel forbudt på Kildevej og Lunden 

PH sender forespørgsel til kommunen 

 

12. Lokalnyt 

Lokalnyt udkommer i Marts. Næste deadline er den 8. februar. 

 

13. Opdatering af hjemmesiden 

 

Nyeste indlæg fra facebook er kommet på hjemmesiden 

 

 

 

 



 
14. Historieprojekt 

 

- Status på arbejdsgruppens arbejde 

Der arbejdes på projektet. 

 

15. Velkomstfolder 

- Status på arbejdsgruppens arbejde. 

Arbejdet er godt i gang. 

 

16. Aktivitetsudvalget 

           -    Den 18. januar er der fotos fra det gamle Vigersted i Forsamlingshuset. MK vil forsøge at  

               optage arrangement på video. 

- Den 7. februar er der fastelavnsfest i Vigerstedhallen fra kl 1130 

- Børnefamilie maddage – holdes ofte om onsdage fra kl 18. Skal reklameres for på 

Facebook. Evt grilleaftner etc. 

- I maj måned er der tur til Botanisk Have og Torvehallerne 

- Sank Hans den 23. juni. 

- Lørdag den 13. august rundboldturnering 

- Den 18. september er der Kildemarked 

- Den 4. dec. (2016) juletræsfest, VIF 

 

 

17. Evt. 

- Udarbejdelse af pressemeddelelse/Nytårs hilsen om, hvad lokalrådet har været med til at 

få gennemført i Vigersted. Per er tovholder 

- Der er mange mørke steder i Vigersted. Berit vil undersøge om det skyldes fejl og 

mangler, eller at der ikke er belysning installeret. Berit har undersøgt det, Der mangler en 

lampe ved flaskecontainer overfor forsamlingshuset. Et træ bliver fældet og man kan se, 

om det bliver bedre. 

- Billeder af vandet op på vejen ved Ejendamsvej er blevet sendt til Kommunen. Der er 

ikke kommet svar. Peter følger op og skriver til Klaus Hansen. 

- Berit har henvendt sig i svømmehallen pga kogende brusebad vand. De har sænket 

temperaturen siden da. 

 

 

18. Næste rådsmøde 

- Aftales efter generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 


