Vigersted Lokalråd
Stiftet den 15. april 2012
Lokalrådsmøde den 13. februar 2017 kl. 19:30.
Mødet blev holdt hos Steffie Ravn Møller, Vigersted Bygade 31, Vigersted, 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: Berit Galberg, Steffie Ravn Møller, Per Aagaard, John Friis-Mikkelsen, Kenneth Eis,
Tomas Lerche- Vestergaard og Peter Hansen
Fraværende med afbud: Per Hermansen og Michael Kalmberg
Dagsorden:
1. Nye punkter til dagsorden
16. B - Ejerforholdene for Lønager
16. C - forslag til Ringsted kommunes budget 2018
16. D - Møde med kommunen og lokalrådet
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
3. Konstituering af lokalrådet
- Valg af formand - Peter Hansen
- Valg af næstformand - Per Hermansen
- Valg af kasserer - Michael Kalmberg
- Valg af sekretær - Steffie Ravn Møller
- Valg af bestyrelsesmedlem til Landsbyforum - Per Aagaard
- Valg af stedfortrædende suppleant til Landsbyforum - John Friis Mikkelsen
(Dog deltager Peter Hansen til næste Landsbyforum møde.)
Michael skal opdatere hjemmesiden med de nye medlemmer og titler.
4. Evaluering af generalforsamling
- Antal deltagere i forhold til bankospil – 15 fremmødte
- Spørgsmål til generalforsamlingen, der skal tages action på. Se senere vedr. Lønager
Generelt en god generalforsamling. Vi arbejder på at opdatere helhedsplanen for
Vigersted.
- Underskrift af referat er på plads.
5. Evaluering af bankospil
- Antal fremmødte ca. 90-100
- Det er vigtigt at sætte rammen for reglerne op. Tallene skal læses roligt op og gerne
gentages. Ellers generelle positive tilbagemeldinger på arrangementet og præmierne.
- Økonomi. Overskud kr. 4.367,50.
- Præmier for ca. kr.12.000.
- Vi ønsker at gentage succesen om 2 år.

6. Klyngesamarbejde
Samarbejde over sognegrænser i projekt, der, hvis muligt, kan køres igennem med
finansiering fra bl.a. Ringsted Kommune, Real Dania med DGI som sekretariat.
Forhåndsansøgning til Helhedsplanpuljen er behandlet den 31. januar i Landsbyforum og
godkendt. Der er aftalt møde mellem formændene i Kværkeby-, Haraldsted-, Jystrup- og

Vigersted lokalråd 16. februar 2017 for afprøvning af projektemner, som for Vigersteds
vedkommende f.eks. kan være:
- Ringsted Kommunes ”Nationalpark” med sydlig grænse ved Stengebækken, Vigersdal Å,
Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø med senere opkobling til Sagnlandet Lejre.
- Haludbygning i Vigersted med fælles indendørs aktiviteter, fælles udendørs
boldspilaktiviteter i Kværkeby og tennis, golf, atletik- og kulturaktiviteter i Jystrup
- Nye stisystemer, der opkobles til Oplevelsesstien fra alle klyngedeltagernes lokalområder.
Mødet mellem formændene er ikke et beslutningsmøde og de enkelte lokalområders emner
skal blot på bordet, for at afprøve, om et samarbejde om et fælles projekt er muligt.
To klynger i Ringsted kommune har ansøgt om deltagelse.
Peter deltager i et møde med Jystrup, Kværkeby og Haraldsted om fremtiden med
Klyngesamarbejde.
7. Områdeledelse
- Det ser ud til at der nu er politisk usikkerhed om ”Områdeledelse” – måske pga.
høringssvarene og det forestående kommunalvalg.
Der er indgivet en del høringssvar fra lokalområdet og Landsbyforum. Som det ser ud nu,
udsætter kommunalbestyrelsen områdeledelse ca. et år. Intet er vedtaget endnu, men vi
følger med.
8. Projekt Bymidten
Næste aktuelle emner:
- Fondsansøgninger afventer tilrettet tilbud på legeredskaber.
- Tilbud på legeredskaber er i gang.
Dominerende med tre store legeområder, tre legehuse er for meget og deres
placering er ikke hensigtsmæssig i forhold til kirken. Det blå område passer ikke ind til
området og lokalrådets ønsker. Lokalrådet er betænkelige omkring vedligeholde af
faldunderlaget og græsklipning omkring tarzanbanen. Der ønskes derfor træflis eller
lign. omkring tarzanbanen og begrænses faldunderlaget. Det store klateretårn er
tiltalende, men ønskes placeres tætter på Bygaden 4. Vi er ligeledes meget positive i
forhold til redegyngen. Tarzanbane kan evt. erstattes eller suppleres med fitness
redskaber, evt. koldbøttestænger, klatreskulpturen, armgangstativ og lignede.
Per Aagaard vender tilbage med et svar på deres forslag. Steffie tager den fremtidige
kontakt med UNO legeplads.
- To tilbud på projektering indhentes. Niras A/S plus anden rådgiver. Herunder
jordplacering fra søen på by-fælleden. Per Aaa. tager kontakt til Lárus omkring
alternativt pristilbud.
- Træstød og fældede træer fjernes inden foråret.
9. Evt. indgå i fælles platform for hjemmesider udarbejdet i samarbejde med
Landsbyforum
- Overordnet fælles paraply med fælles emner.
- Finansieret af bannerannoncer.
- De 10 lokalområder får deres egen hjemmeside under paraplyen, som de selv
kan redigere eller de kan købe sig til redigering.
- Vi ønsker at få en fælles hjemmeside med hver af de ti lokalområders egen
side. Der skal være lokale webmastere. Der skal ligeledes være en webmaster
som kan kontaktes til teknisk hjælp, hvis det er nødvendigt. Vi ønsker ikke pop
up reklamer, men gerne reklamer for lokale forretninger/handlende. En sober
og statisk mængede reklamer er passende.
10.Opdatering af vores helhedsplan
Gerne inden 1. maj 2017.
- Alle skal inden næste møde have læst helhedsplanen igennem og komme med kommentar
til de aktuelle ændringer. Punktet vil være et hovedpunkt til næste lokalrådsmøde.
11.Aktivitetsudvalget

-

-

Evaluering ”Historier fra gamle Vigersted” og det videre forløb. Den næste dato er 17.
januar 2018. Forsamlingshuset er booket og der er skaffet nyt materiale.
26. februar 2017 Fastelavn.
7. marts 2017 familiecafe med brætspil. For nu indstilles det, pga. manglende deltagelse.
23. juni 2017 Sankt Hans. Der skal findes nye tovholdere til Sct. Hans – gerne
børnefamilier. John vil gerne deltage i planlægning og afholdelse. Evt. politiker som
båltaler. Tomas hjælper gerne med til at slæbe og opstille.
Marianne Pil og Berit afgør, hvorvidt der bliver Kildemarked i år grundet evt. opgravning
af sø på by-fælleden i august og september. Evt. aflysning klargøres primo maj. Hvis der
bliver Kildemarked, så bliver det den 10. september. Der meddeles på Facebook at det i
år er usikkert, men at folk gerne må gerne dyrke græskar og solsikker.

12.Rød vejbelægning
Per Hermansen indsender høringssvar vedr. Vigersted Lokalråds syn på de røde veje, samt
processen omkring dem. Svaret skal være i kommunen senest den 20. februar 2017. Per
Hermansen er sat på sagen. Han skriver et høringssvar.
13.Cykelsti fra Vigersted skole til Roskildevej
Kommunen forhandler med Vejdirektoratet om dobbeltrettede cykelstier på Roskildevej og
brug af tunnel også som cykelvej. Vi afventer tilbagemelding.
14.Nabohjælp

Der blev afholdt møde på produktionsskolen i december 2016, hvor Per Aagaard deltog. Der blev
lovet hjælp til opsætning, hvis lokalrådene selv skaffer skilte. Det er en mulighed af bruge nogle
af de indtjente penge fra afholdte arrangementer, til indkøb af skilte. Kenneth undersøger en
produktion af stativer. Per Aagaard kontakter Pia Skov angående opsætning af nabohjælpskilte
på alle indfaldsveje i Vigersted, Nebsmølle og Egemose.

15.Husk der kan ansøges om midler til de kommunale puljer
- Kulturpuljen
- Temaudviklingspuljen
- Helhedsplanpuljen
16. A. Valgmøde i Vigersted
Lokalrådet påtænker at gentage valgmøde.
Per Aagaard snakker med Per Hermansen. Alle ønsker at det afholdes og at deltage med at
sætte borde op.
16. B. Ejerforholdene på Lønager.
Kommunen vil ikke påtage sig ansvaret på at færdiggøre vejene. Steffie kontakter Henning,
der bor på Lønager i håbet om at han ved mere omkring Lønagers fremtid.
16. C. Forslag til budget for 2018.
Fortov omkring bymidten. Peter sender et svar med forslag. Hvis vi har forslag skal Peter
have dem inden d. 5. marts, da vores fælles svar skal være hos kommunen inden 8. marts.
16. D. Møde med kommune og lokalrådene.
Vi bakker op omkring et møde. Vi melder tilbage med tre datoer om eftermiddagen fra kl. 16
og ca. 1,5 time frem. Mødes skal foregå i forsamlingshuset. Torsdag d. 9., mandag d. 13. og
tirsdag d. 14. marts. Peter sender svaret tilbage.
17.Evt.
- Korte tekster om alle rådsmedlemmer og suppleanter på hjemmesiden.
Kenneth, Tomas og John skal sende det til Michael.
Lokalrådet har et telt og et banner, som for nuværende befinder sig hos Kasper og
Laura. Berit og Tomas henter det en dag og søger for at det kommer i
sprøjtehuset.
Peter sender en takke mail til Kasper og Laura for deres arbejde i lokalrådet.

18.Forslag til næste rådsmøde
- Torsdag den 6. april kl. 19 hos Per Aagaard, Rusgårds Bakke 48

Bilag: Mailliste

Rådsmedlemmer 2017
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
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Mail: peraagaard10@hotmail.com
Per Hermansen
Rusgårds Bakke 52
Vigersted
4100 Ringsted
Telefon: 57 52 57 11 Mail: perhermansendk@gmail.com
Michael Kalmberg
Degnebakken 20
Vigersted
4100 Ringsted
Telefon: 30 56 91 88 Mail: michael@kalmberg.dk
John Friis-Mikkelsen
Ågerupvej
Vigersted
4100 Ringsted
Telefon: 28 36 07 49
Mail: john.friis-mikkelsen@outlook.dk
Kenneth Eis
Vigersted Bygade 17
Vigersted
4100 Ringsted
Telefon: 40 59 66 67
Mail: ke@bmscc.dk
Peter Hansen
Ågerupvej 141
Snekkerup
4140 Borup
Telefon: 20 83 60 90 – 57 53 75 20
Mail: ph@carlhansens.dk
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Mail: steffie@ravnmoeller.dk
Tomas Lerche-Vestergaard
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Telefon: 27 88 88 00
Mail: tomas.lerche.vestergaard@gmail.com
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