
 
 

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 24. november 2015 
 

 

Sted: Hos Peter Hansen, Ågerupvej 141, 4140 Borup – Kl. 19:30. Telefon 20 83 60 90 

 

Mødedeltagere: Berit Galberg, Per Hermansen, Peter Hansen og Kasper Rossing 

Fraværende med afbud: Kim Petersen, Michael Kalmberg og Laura Irwing Rossing. 

 

Dagsorden: 

 

1. Nye punkter til dagsorden 

Tages under evt. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden er godkendt. 

 

3. Generel information siden sidste rådsmøde 

PH har læst sidste referat igennem. Der er mange ting, der skal følges op på: 

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 står for dette. 

 

 

4. Opfølgning på sager fra sidste møde 

 

Forsamlingshuset opgradering, aftale møde. Møde med forsamlingshuset: Ikke aftalt endnu, 

Per tager kontakt. 

 

Bålplads, placering. Den foreslåede placering på menighedsrådet jord duede ikke og der 

arbejdes på en løsning nærmere skolen. Berit drøfter dette med Jette Wase 

 

- Bannere. Prisniveau. Kan de evt. købes via temaudviklingsmidler i forbindelse med 

aktiviteter? Ikke gjort. PH følger op 

 

5. Helhedsplan 

- Helhedsplan ophøjelse til lokalplan.  

Landsbyforum havde et møde med kommunen. Der skulle genfremsendes en anmodning 

om at helhedsplanen ophæves til en lokalplan. Teknisk forvaltning har tilbagemeldt, at 

det skulle forelægges følgegruppen en gang til.  

http://www.vigersted.net/


 
Følgegruppen skal mødes i morgen den 25/11. Projekt bymidten vil 

også komme på dagsordenen. 

 

6. Projekt Bymidten 

Se punkt 5 

 

7. Sti til børnehuset 

Stien har stået under vand. Der er sendt en mail til kommunen fra børnehuset. Lys er endnu 

ikke etableret. 

 

8. 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 

Intet nyt. PH følger op om den stadig er på prioritetslisten i 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 

- Færdiggørelse af Lønager. Kim skulle have hørt til status. Vi gør ikke mere pt, men står 

klar, hvis vores hjælp ønskes. 

 

9. Lokalnyt 

Lokalnyt udkommer den 9. december. Næste deadline er den 8. februar. 

 

10. Opdatering af hjemmesiden 

 

- Projekt bymidte placering på hjemmesiden. 

Projekt bymidte skal placeres centralt på forsiden. 

- MK skal annoncere indkaldelse til GF på hjemmesiden. 

 

11.  Kommunikation generelt 

- Vi arbejder på at forenkle kommunikationen internt i lokalrådet. Der svares kun tilbage på 

mail, hvis der bedes om det og kun til alle, hvis det giver mening.  

 

12. Historieprojekt 

 

- Status på arbejdsgruppens arbejde 

Mødet blev aflyst pga. mangel på lokale. Vi afventer, at MK indkalder 

 

13. Velkomstfolder 

- Status på arbejdsgruppens arbejde. 

Arbejdet er godt i gang inkl. planlægning af event. Berit og Peter er tovholdere. 

 

14. 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 

- 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 

 



 
 

15. 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. 

- Manglende snerydning. Det har været nødvendigt at klage til Teknisk forvaltning. 

 

 

16. Næste rådsmøde 

- Tirsdag den 5. januar kl. 19:30 hos Per 

 

 

 

 

 

 


