
 

 

 
 

Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

 

Lokalrådsmøde den 11. april 2017 kl. 19:30. 

Mødet blev holdt hos Per Aagaard Kristensen, Rusgårds Bakke 48, 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: Steffie Ravn Møller, Per Aagaard, John Friis-Mikkelsen, Tomas Lerche- 

Vestergaard, Per Hermansen, Michael Kalmberg og Peter Hansen 

Fraværende med afbud: Berit Galberg og Kenneth Eis 

 

Dagsorden: 

 

1. Nye punkter til dagsorden 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 

3. Høringssvar til kommunen vedr. budget 2018 

Indsendt høringssvar. Vi har fået et autosvar og venter nu på selve budgettet til at se 

om vores forslag giver resultat. 

 

4. Evaluering af møde med kommunen og opfølgning 

Overordnet et meget positivt møde med en god dialog. Vi havde forinden mødet 

fremsendt et notat med de punkter, vi gerne ville drøfte. Notatet er stort set 

sammenhørende med vores høringssvar vedr. budget 2018 suppleret med 

igangværende udeståender. 

 

5. Ejerforholdene på Lønager og fremtiden  

Steffie kontakter Henning, der bor på Lønager. Der er endnu ikke kommet et svar.  

Per H kontakter en anden beboer på Lønager, inden vi tager kontakt til kommunen.  

 

6. Landsbyforum 

Bestyrelsesmedlem 2017: Per Aa er godkendt som bestyrelsesmedlem.  

Suppleant 2017: Peter Hansen er godkendt som suppleant.  

 

 

6. Klyngesamarbejde 

De indledende møder har været afholdt – ansøgning er indsendt. Er på den politiske 

dagsorden. Samarbejde over sognegrænser i projekt der, hvis muligt, kan køres 

igennem med finansiering fra bl.a. Ringsted Kommune, Real Dania med DGI som 

sekretariat. Kværkeby-, Haraldsted-, Jystrup- og Vigersted lokalråd.  

Pt. er punktet på dagsorden til næste byrådsmøde og møde i økonomiudvalget. Peter 

har deltaget i møder. 

Per og Per deltager gerne sammen med Peter til de forhåbentlige kommende møder.  

 

8. Projekt Bymidten 

Næste aktuelle emner: 

- Fondsansøgninger  

  * Per Aa har lavet et udkast som skal rettes til, sammen med Per H.  

http://www.vigersted.net/


 

 

- Tilbud på legeredskaber. Alternativt tilbud?  

  * Steffie sender et svar til UNO og tager kontakt til Lars Laj for at      

kunne få et tilbud mere. Hvis det er muligt med et alternativ til klatretårnet ved busskuret, er 

det velkommen. 

- Tilbud fra Cowi 

  * Peter tager kontakt til Cowi for at få rettet tilbuddet til, til vores 

ønsker. 

- Udsættelse vedr. gennemførelse i 2017. Fremsendes til Landsbyforum!!! 

  * Per Aa drøfter ved næste møde i Landsbyforum, om vores 

ansøgning skal udsættes og/eller om der skal laves en ny ansøgning. 

 

9. Evt. indgå i fælles platform for hjemmesider udarbejdet i samarbejde med 

Landsbyforum. Afventer ny situation. 

Pga. den gældende situation omkring administrationen af projektet, ligger den pt. stille.  

 

10. Opdatering af vores helhedsplan 

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 på 

næstkommende lokalrådsmøde.  

- Peter sender en word version rundt, som der kan rettes i. Al rettelse skal foregå pr. 

mail. Man tilføjer/retter med en valgfri farve. Derefter bliver helhedsplanen rettet til og 

indsendt til Landsbyforum.  

 

11. Aktivitetsudvalget 

 

- Fastelavn gik fint. Ca. 180 deltagere. Overskud 969 kr. 

Jannie Rex, tovholder, har meldt fra fremover grundet sygdom. 

Berit prøver at finde folk, der vil tage over. 

- Familiecafe marts – ”stor” tilslutning. 19 pers. deltog.  

Planlagde alligevel at fortsætte til efteråret med to gange i okt. + nov., 

men det er pt. på stand by grundet Jannies sygdom. 

- Rundboldturnering – ingen har meldt sig til at afholde den- vi ser lige tiden an. 

- Sankt Hans fredag d. 23. juni. Båltale kl. 19.30 v/ Borgmester Henrik Hvidesten 

Spisning af medbragt mad fra kl. 18.00. Vi låner skolens store grill, hvis muligt. 

Bannere er bestilt. John og Berit arbejder videre med planlægning. 

- Kildemarked d. 17. september. Vi ser om vi kan være i Bymidten – ellers aflyses. 

- Byvandring v/historiegruppen efter sommerferien– Berit finder dato. 

”Det historiske Vigersted” -aften d. 17. jan. 2018 kommer til at omhandle Humleore 

 – både historien om “Kong Humbles Borg” fortalt af Torben Jensen, samt Historien om 

Humleorehus, fortalt af Bent Mejer-Larsen, Ortved. 

- Orientering fra Dilettanterne: De satser på at spille udendørs egnsspil i bymidten i 

2019. Stykket kommer nok til at omhandle historier fra første halvdel af 1900-tallet 

bl.a. bygning af jernbanen i Ortved, samt historier om spændende personer fra byen. 

Arbejdsgruppen består af Torben og Mathea Jensen, Lonny Henriksen og Berit Galberg. 

Torben Jensen står for skrivning af stykket. Han har skrevet de tre tidligere egnsspil. 

DEADLINE LOKALNYT: 

9. maj. Omdeles d. 6.-9.juni. Per H skriver omkring status af bymidten.  

 

12. Rød vejbelægning  

Høringssvar indsendt. Per H har i dag d. 11/4-17 kontaktet kommunen for at få en 

status efter vores seneste skriv til dem i november. Vi afventer både et svar og at det 

bliver bragt i orden.   

 

13. Cykelsti fra Vigersted skole til Roskildevej 



 

 

Intet nyt. 

 

14. Nabohjælp 

Orientering ved Per Hermansen. Skilte er indkøbt og vi afventer levering. Kenneth Eis 

har skaffet standere, der i samarbejde med Thomas fra produktionsskolen opsætter 

skiltene ved indfaldsvejene til Vigersted. Steffie orienterer i facebookgruppen om at 

skiltene er indkøbt og i nærmeste fremtid opsættes.  

 

15. Husk der kan ansøges om midler til de kommunale puljer 

- Kulturpuljen – næsten opbrugt 

- Temaudviklingspuljen – rigtig gode muligheder 

- Helhedsplanpuljen – mulighed, hvis projekt er med i Helhedsplanen  

 

16.  Valgmøde i Vigersted 

Valgmøde bliver en 9. november i forsamlingshuset.  

Vigersted og Kværkeby afholder valgmøde sammen. Der kommer en repræsentant fra 

alle partierne. Der skal udarbejdes et spørgekatalog. Vi skal undersøge om 

spørgekataloget skal fremsendes inden valgmødet.  

 

17. Evt. 

 Bro over åen på vej til Lunden. Michael kontakter HOFOR for at høre nærmere.   

 

18. Forslag til næste rådsmøde 

Onsdag d. 10. maj hos John, Ågerupvej 44 kl. 19:30 

 

 

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 

Telefon: 57 52 54 70 – 52 73 46 27 

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 

 

Suppleanter 
 

Steffie Ravn Møller 

Vigersted Bygade 31 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Telefon: 23 96 30 89 

Mail: steffie@ravnmoeller.dk 

 

Tomas Lerche-Vestergaard 

Rusgårds Bakke 8 

4100 Ringsted 

Telefon: 27 88 88 00 

Mail: tomas.lerche.vestergaard@gmail.com 

 

 

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 
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Telefon: 22 80 23 64 

Mail: birte@ofir.dk 


