
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

 

c/o formanden 

Palle Kristoffersen 

Borupvej 60 

Snekkerup 

4140 Borup 

Telefon: 57 52 82 27 – 21 22 80 09 

Mail: pal@slke.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) 

 
 
Referat rådsmøde den 21. august 2014 
 

Sted: Hos Kim Petersen 

Mødedeltagere: Kim, Per, Laura, Palle og Peter. 

Fraværende med afbud: Kasper, Dorte, Annette og Michael 

 

 

Helhedsplan 

 

Tekstoplægget, der er udarbejdet på basis af tidligere godkendt tekstprøve og med 

indarbejdede kommentarer fra mødet den 3. juli 2014, blev kommenteret på mødet. 

Indholdet blev i hovedsagen godkendt, dog var der kommentarer fra Palle vedr. prioritering, 

forløb og korrekturrettelser. Laura savnede, at der også blev indskrevet et afsnit om 

muligheden for liberalt erhverv. Mulighed for etablering af forurenende virksomheder mellem 

Hejdesvej og Valsømaglevej bør udtages af den kommende kommuneplan.  

 

Peter indarbejder kommentarer i det skriftlige oplæg. Dette udarbejdes uden illustrationer, 

men med en kort tekst om, hvilke illustrationer der indsættes i det endelige dokument. Det 

færdige dokumentet skal fremstå så administration og politikere klart kan se, hvilken retning vi 

ønsker for Vigersted og hvilket kvalitetsniveau vi ønsker. Det er nemmere af få tingene 

igennem, når der er klarhed, således at administrationen ikke skal gætte sig frem og der 

efterfølgende skal diskuteres, hvad vi mente og hvad vi forventer.  

  

Ligesom andre lodsejere i og omkring Vigersted er blevet rådspurgt og informeret bør også 

ejeren af Lønager informeres om Lokalrådets oplæg til helhedsplan, da denne udstykning evt. 

bliver berørt af en gennemgående vej ind til skole og børnehus. 

 

(Jævnf. tidligere referat informeres menighedsrådet også vedr. udvidelse af boldbaner på 

kirkens jord.Anette) 

 

(Bør grundejerforeningerne Degnebakken, Skovbakken og Bredager ikke også informeres, da 

alle bliver berørt af helhedsplanen? Det samme gælder VIF og Forsamlingshuset?) 

 

Palle kontakter Ziff for indarbejdelse af de sidste kommentarer til oversigtskortet, herunder 

Oplevelsesstien i blå farve og trampestien i f.eks. violet farve, så der ikke forveksles med veje 

jævnf. tidligere referat. 

 

http://www.vigersted.net/


Til helhedsplanen har vi brug for følgende fra Ziff: 

- Oversigtskort før ”helhedsplanen”. Til brug for sammenligning 

- Oversigtskort med tekster indsat – den færdige helhedsplan 

- Oversigtskort uden tekster til brug for udsnit i forskellige størrelser.  

- Forløb af cykelsti fra Ortved til Vigersted skole 

 

De fremlagte skitsetegninger fra Ziff indsættes i det færdige dokument, hvis det giver mening 

og hvis de kan hjælpe på forståelsen – ellers udelades de. 

 

Palle kontakter Anette vedr. tekstdata og fremskrivning af data vedr. skolen. 

 

Tekstoplægget og oversigtskort lægges snarest på hjemmesiden, så alle borgere kan studere 

oplægget til helhedsplanen inden kildemarked og borgermøde. 

 

Per sender billeder fra legeplads på Fanø til Peter. Kan evt. indgå i det endelige tekstoplæg. 

 

Planlægning af Kildemarked den 7. september 2014 

Palle medbringer Lokalrådets telt og dette opsættes fra kl. 10:30 af Palle, Peter, Per og 

Kasper. Der serveres kaffe og købekager. Der indkøbes vanddunk til 5 – 10 liter vand. Der 

hentes bord og bænke på skolen. 

 

Det store oversigtskort med helhedsplanen opsættes på tavle og ved vores information om 

planen, tages der udgangspunkt i det foreliggende tekstoplæg. Argumenter for og imod 

elementer i planen henvises til borgermødet den 11. september. Kildemarkedet er tænkt som 

en informationsstand, hvor vi forklarer, men ikke diskuterer planen. 

 

Planlægning af borgermøde den 11. september 

Peter indsender presseinformation om kildemarkedet og borgermødet til Dagbladet, 

Lokalavisen og Ringsted Week-end. Michael lægger information om borgermødet og 

kildemarkedet på hjemmesiden snarest muligt. Presseinformationen tager udgangspunkt i den 

kommende omtale i Lokalnyt, der udkommer i starten af september. 

Peter medbringer lærred til projektor og Kim medbringer projektor. På mødet serveres øl, vand 

og snacks. Vi regner med at kunne være i forsamlingshusets lille sal. Kim booker hos Bente 

Holm.  

 

Møde med Ringsted Kommune om trafikplanen den 3. september kl. 16:30 

Mødet tager udgangspunkt i de to byvandringer med Klaus Hansen og sidst med direktør 

Johnny Christensen, samt notatet vi har fremsendt til Ringsted Kommune. Fra Lokalrådet 

deltager Palle, Kim, Laura og Peter. Mødet afholdes på teknisk forvaltning, Rønnedevej 9. Palle 

videresender indkaldelse med tidspunkt og adresse. 

 

Eventuelt 

Dorte har af tidsmæssige årsager besluttet at trække sig fra Lokalrådet, men tilbyder at 

fortsætte i Aktivitetsudvalget. Bestyrelse takker for den gode indsats i rådet og glæder os over 

Dortes fortsatte medvirken i Aktivitetsudvalget. 

 

Som opstillet suppleant indtræder Anette Fog i Lokalrådet i stedet for Dorte. Et stort 

velkommen til Anette. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

Peter kontakter Frank Nielsen, Ringsted Kommune vedr. faktura fra Ziff, der ikke har Cpr. nr. 

og ikke er momsregistreret. Spørgsmålet er, hvordan hun fremsender fakturaen til kommunen. 

 

De lokale borgere, der tilbød at hjælpe med ”Vigersteds historie” på generalforsamlingen bør 

nok snarest kontaktes, så de ikke føler sig glemt. Nogle kan måske hjælpe med styring af 

projektet. 



 

  

 

 

 

 

Referent  

 

Peter, den 23. august 2014 


