
 
 

Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

 

Lokalrådsmøde den 25. maj 2016 kl. 19:30. 

Blev holdt hos Peter Hansen, Ågerupvej 141, 4140 Borup 

Telefon: 20 83 60 90 

Mail: ph@carlhansens.dk 

 

Formand Peter Hansen, Ågerupvej 141, 4140 Borup  

Telefon: 20 83 60 90 

Mail: ph@carlhansens.dk 

 

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: Per Hermansen, Berit Galberg, Peter Hansen, Steffie Ravn Møller og Michael 

Kalmberg. 

Afbud: Per Aagaard Kristensen, Laura Rossing og Kasper Rossing 

 

Referat: 

 

1. Nye punkter til dagsorden 

Høringssvar bogbussen. Behandles før eventuelt. 

Evaluering generalforsamling – tages som dagsordenspunkt senere. 

Parkering forbudt ved skolen på Snekkerupvej. Behandles på møde med skolen. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Borgermøde vedr. cykelsti fra Vigersted skole til Roskildevej 

Vigersted har været initiativtager til cykelstien og har indstillet til Ringsted Kommune at 

tunnel/undergang ved Plejecenter Nord i Ortved tages i anvendelse for at sikre den mest 

trafiksikre løsning. Dette har Vigersted Lokalråd ligeledes drøftet med Jystrup Lokalråd, der 

bifalder denne løsning. Vigersted Lokalråd har ligeledes givet udtryk for, at cykelstien bør 

have det kortest mulige forløb for flest mulige brugere og gerne uden voldsomme stigninger, 

så det sikres, at børn og voksne også vil benytte cykelstien. For Vigersted Lokalråd giver det 

ingen mening, at have en cykelsti uden en helt sikker løsning for krydsning af Roskildevej. 

Vigersted Lokalråd bifalder at cykelstien føres helt frem til Vigersted skoles indgang på 

Ågerupvej. Cykelstien gennem landsbyen bør gøres så sikker som muligt. 

Vigersted Lokalråd har fuld tillid til, at Ringsted Kommune ud fra ovenstående finder den 

bedste og mest brugervenlige og trafiksikre løsning. 

Generelt er Vigersted Lokalråd meget tilfredse med kommunens håndtering af projektet og 

kommunens informationsniveau i forhold til Lokalrådet. 

 

Per Hermansen er Lokalrådets koordinator omkring det praktiske i forbindelse med 

borgermødet den 31. maj kl. 19 – 21 i forsamlingshuset. Herunder kaffebrygning. Berit og 

Michael hjælper med opstilling af borde mv. 

 

Per Aagaard byder velkommen på Lokalrådets vegne.   

 

 

4. Opfølgning på sager fra sidste møde 

- Den 4. april 2016 blev emnet om skiltning af nabohjælp taget op af Landsbyforum i 

Økonomiudvalget. Dette kræver et høringssvar i forbindelse med budgetforliget med frist 

den 8. juni. Vigersted indgiver høringssvar ved Per Hermansen. Gerne med overordnet 

økonomi og begrundelse, som tidligere har været fremme. 

http://www.vigersted.net/


 
 

5. Projekt Bymidten 

- I forbindelse med nedrivningsansøgning af bygninger på Vigersted 

Bygade 2, vil lodsejer opfordre Ringsted kommune til at der anlægges fortov også vest 

for grunden. Dvs. fra hjørnet mod nord og hen til indgangspartiet ved forsamlingshuset – 

i alt 83 meter. Dette bør afklares, inden der projekteres nye landsbyhuse. Frank Nielsen, 

Ringsted Kommune, vil endnu engang bære ”projekt fortov” frem til en person, der kan 

tage hånd om dette.  

- Ligeledes vil der være mulighed for at ”cykelstien fra Vigersted skole til Roskildevej” kan 

placeres på grunden Bygaden 2. Dette er der givet grønt lys for til Cowi og kommunens 

folk ved sidste orienteringsmøde hos kommunen den 19. maj. Fortov og cykelsti bør 

koordineres i administrationen, så der kommer en samlet god løsning. F.eks. med 

vejindsnævring ud for Vigersted Bygade 4. Efter Vigersted Bygade 4 ejer kommunen 

jorden, der her kan give plads til cykelstien. 

 

- Nedrivningstilladelse til Vigersted Bygade 2 er fremkommet. 

 

- Lokalrådet har den 17. maj 2016 fremsendt en samlet ansøgning til Ringsted Kommune 

vedr. de mange enkeltelementer bymidteprojektet indeholder. Herunder ansøgning til 

kommunen vedr. 40 km indenfor byskiltene og stillevej forbi kirke og forsamlingshus, 

samt vigepligt fra indfaldsvejene mv. Dette dokument er senest drøftet med Ringsted 

kommune på møde med Frank Nielsen og Mikkel Winther Jensen i dag. Disse vil opfordre 

til at ansøgningen kommer på chefniveau, da der ikke umiddelbart findes en gangbar 

procedure. Vigersted Lokalråd gjorde opmærksom på at veje, parkeringspladser og 

fortove er kommunale anliggender og ikke omfattet af helhedsplanpuljen. Vigersted 

Lokalråd har ikke egen økonomi til at kunne budgetsætte og projektere kommunale 

opgaver og efterlyste administrationens medvirken på samme måde som det gøres i 

Ringsted by. Herunder at vores ansøgte kommunale opgaver kommer med i den 

igangværende budgetproces. 

 

- Dårligt udført rød vejbelægning og manglende opstregning.  

Professionelle vejfolk har kritiseret kvaliteten af den røde belægning. Sammenholdt med, 

hvad Lokalrådet hører fra borgerne, er der grund til at rejse sagen over for kommunen. 

Lokalrådet har udarbejdet en skrivelse til kommunen. Det skal understreges, at det ikke 

er den røde farve, vi er utilfredse med, men selve kvaliteten af belægningen. Lokalrådet 

har fremsendt brev til Ringsted Kommune vedr. det meget mangelfulde og dårlige 

vejarbejde, så udbedring kan ske inden der foretages opstregning til 2 – 1 veje. Dette er 

også gjort og påpeget mundtligt ved møde med kommunen, Pia Schou, den 17. maj. 

- Niras A/S Holbæk har fremsendt tilbud for forundersøgelser vedr. projekt bymidte. Kr. 

40.000 plus moms. Vandspejlsmåling, hvor søen skal ligge er igangsat fra 1. maj. PH 

måler jævnligt. 

- Helhedsplanpuljen er ansøgt om frigivelse af midler til forundersøgelser og projektering. I 

alt ca. 150.000 – 200.000 kr. Behandles på møde i Landsbyforum den 2. juni. 

- 25. maj blev der afholdt besigtigelse af Fredningsnævnet vedr. den del af projekt 

Vigersted Bymidte, der ligger indenfor Provst Exner-fredningsområdet. Det ser ud til at 

dispensation gives. Dog udtages afsætningsplads ud for kirkelåge ved Bygaden. 

Tilbagemelding om ca. 3 uger. Herefter 4 ugers høringsperiode. 

Besigtigelsen omfattede en dommer, en udpejet af ministeriet, en politiker fra Ringsted 

Kommune (fraværende), to fra kommunens administration, en fra Friluftsrådet, en fra 

Naturfredningsforeningen (fraværende), en fra menighedsrådet og to fra Vigersted 

Lokalråd. Det blev til en lærerig og interessant gennemgang af det omhandlende areal og 

de tilstødende arealer.  

 

6. Opfølgning på emner i forhold til kommunen 

 

- Gennemkørsel forbudt på Kildevej og Ved Lunden vil Lokalrådet bringe på banen i 

forbindelse med cykelstien, men først når strækningen er endeligt fastlagt. 



 
 

7. Lokalrådet tager initiativ til fællesmøde med skole, børnehus, 

idrætsforening, forsamlingshus, menighedsråd, 

grundejerforeninger etc. for en god fælles fremtid, herunder kalender koordinering. 

Lokalrådet vil tage et møde med de enkelte institutioner og foreninger med henblik på fælles 

problemstillinger og fælles tiltag. Det handler om, at vi alle kender til planer og ønsker. 

Herved kan vi langt bedre bakke hinanden op og tage fælles initiativer. Dette må på sigt 

gerne munde ud i et årligt fællesmøde.  

- Møde aftalt med Vigersted Skole den 7. juni kl. 19 på skolen. Som et punkt til dagsorden 

bør være parkering forbudt ved og på Snekkerupvej. 

- Møde afholdt med Thomas fra VIF. Diverse orientering.  

- Børnehuset vender tilbage vedr. mødedato. 

 

8. Hjemmesiden og Facebook 

- Alle rådsmedlemmer og suppleanter skriver hver ca. 3 – 4 linjer om sig selv og sender 

teksten til Michael Kalmberg for indsættelse på hjemmesiden. Der angler stadig en enkelt. 

 

- Vedr. Facebook, så vil Lokalrådet her nævne de vigtigste ting fra vores møder. Lokalrådet 

er iflg. administrator Mette Dybvad velkommen til at benytte Vigersted Facebook. Ved 

omtaler bør der så vidt muligt linkes til Vigersted Net og omvendt. Facebook bliver mere 

og mere omfattende og giver tilsyneladende godt mening. 

 

9. Historieprojekt 

- Ved Mickael Kalmberg. Berit Galberg er medtovholder på dette projekt. Møde afholdt 

sidste onsdag og nyt møde er aftalt. Der er oprettet dropboks til opsamling af materiale. 

Det er besluttet at holde et nyt møde om det gamle Vigersted(BY) den 18. januar 2017. 

 

10. Velkomstfolder 

- Ved Berit og Peter. Arbejdet er i gang. 98 % af billederne er på plads. Dog ønskes gerne 

andre billeder af fam. Kalmberg. Peter og Michael koordinerer. Arbejdet ligger p.t. stille 

grundet manglende tid hos Peter. Tages op når der igen bliver tid. 

  

11. Aktivitetsudvalget 

- Fint arrangement til Botanisk Have og Torvehallerne den 18. maj 2016. 19 deltog. 

- Temamidlerne/Landsbyforum er ansøgt om midler til fællesarrangement Vigersted og 

Kværkeby lokalråd for guidet tur i Fuglereservatet den 24. maj kl. 19. Blev gennemført 

med 100 deltagere. Flot. 

- Sct. Hans. Niels Arentoft holder båltalen kl. 19. Bål tændes kl. 19:15. Spisning på 

græsplænen fra kl. 17:30. 

- 13. august 2016 afholdes rundboldturnering. Temaudviklingsmidlerne ansøges. 

- Koncert med ”Me and Maria fastlagt til den 31. august. Hyldest til Oplevelsesstien. Kort 

præsentation af stien før koncerten. Arrangeres i samarbejde med Jystrup og Haraldsted 

Lokalråd. 

- Lokalrådet deltager i Kildemarkedet den 18. september. 

- 4. oktober og den 1. november afholdes brætspil som tidligere.  

 

12.  Diverse opfølgning 

- Hundeefterladenskaber er et problem i midtbyen mere end på sportspladsen. Der kan 

søges om opsætning af hundetoiletter af Ringsted Kommune. Kasper Rossing tager 

kontakt til kommunen, når der er fundet en eller flere egnede lokaliteter til opsætning. 

Der er taget kontakt til Kommunen, afventer svar? Kasper følger op. Ved opsætning på 

sportspladsen spørges skolen. Kan gøres på møde den 7. juni. 

 

13.  Høringssvar bogbussen 

Steffie og Berit sammensætter høringssvar fra Vigersted Lokalråd, der skal være indsendt 

inden den 8. juni. 

 



 
14. Evt. 

Deadline for næste nummer (3) af Lokalnyt der den 8. august 2016. 

 

15. Næste rådsmøde 

Holdes torsdag 16. juni kl. 19:30 hos Steffie Ravn Møller, Vigersted Bygade 31.  

 

 

Referent  

Peter Hansen, den 25. maj 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Mailliste 

 

Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

 

Formand Peter Hansen 

Ågerupvej 141 

4140 Borup  

Telefon: 20 83 60 90 

Mail: ph@carlhansens.dk 



 
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) 

Facebook-gruppe: 

 
Rådsmedlemmer 2016 

 
Formand Peter Hansen 

Ågerupvej 141 

Snekkerup 

4140 Borup 

Telefon: 20 83 60 90 – 57 52 75 20 

Mail: ph@carlhansens.dk 

 

Næstformand Per Hermansen 

Rusgårds Bakke 52 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 57 52 57 11 -  

Mail: perhermansendk@gmail.com 

 

Kasserer Michael Kalmberg 

Degnebakken 20 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 30 56 91 88 - 

Mail: michael@kalmberg.dk 

 

Sekretær Kasper Rossing 

Værkevadsvej 20 

Ortved 

4100 Ringsted 

Telefon: 40 12 99 69 

Mail: kasper@rossing.dk 

 

Berit Galberg 

Ejdamsvej 31 

Vigersted 

4140 Borup 

Telefon: 22 21 23 25 

Mail: berit@galberg.dk 

 

Per Aagaard Kristensen 

Rusgårds Bakke 48 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 57 52 54 70 – Mobil: 52 73 46 27 

Mail: peraagaard10@hotmail.com 

 

John Friis-Mikkelsen 

Ågerupvej 44 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 28 36 07 49 

Mail: mette.friis-mikkelsen@outlook.dk 

 

http://www.vigersted.net/
mailto:ph@carlhansens.dk


 
 

Suppleanter 
 

Laura Irwing Rossing 

Værkevadsvej 20  

Ortved 

4100 Ringsted 

Telefon: 

Mail: laura@rossing.dk 

 

Steffie Ravn Møller 

Vigersted Bygade 31 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 23 96 30 89 

Mail: steffie@ravnmoeller.dk 

 

Revisorer 
 

Mariann Hansen 

Ågerupvej 141 

Snekkerup 

4140 Borup 

Telefon: 57 53 75 20 – 22 93 30 57 

Mail: pema@os.dk  

 

Birte Noack 

Bredagervej 84 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 20 62 42 06 

Mail: bno@ofir.dk 

 

 

 

 

Den 25. Maj 2016 


