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Referat rådsmøde den 30.marts 2014 
 

Sted: Hos Kim Petersen 

Mødedeltagere: Palle, Jørgen, Kim, Kasper, Laura, Dorte og Peter. M var fraværende 

 
Dagsorden 
 

1. Generalforsamling 

a) Beretning 

b) På valg 

c) Vedtægtsændringer k-udvalget 

d) Udviklingsprojektet/helhedsplan  

e) Aktivitetsudvalget 

f) Indkaldelse 

g) Fortæring mv. 

h) Regnskab til underskrift 

i) Dirigent 

 

2. Cykelsti fra Roskildevej til Vigersted skole 

3. Deadline næste Lokal-Nyt 

4. Næste lokalrådsmøde 

5. Evt. 

 

Referat 
 
Ad 1a Beretning 

Palle udarbejder udkast til beretning, som rundsendes til bestyrelsen. 

 

Ad 1b Hvem er på valg 

Følgende er på valg og genopstiller: 

Peter Hansen 

Palle Kristoffersen 

Kim Petersen 

Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen: 

Jørgen Gress Nielsen 

http://www.vigersted.net/


Følgende kontaktes vedr. opstilling til bestyrelsen: 

Peter kontakter Kurt Noack.  

Palle kontakter også et emne. 

 

Følgende suppleanter genopstiller: 

Laura Rossing 

 

Revisor: 

Uffe Larsen  - Genopstiller 

Anders Pil  - Genopstiller 

 

 

Ad 1c Vedtægtsændring 

Palle udarbejder oplæg til vedtægtsændringer, så de matcher det faktiske arbejde omkring K-

udvalg og aktivitetsudvalg. Det tilstræbes at vedtægtsændringerne kommer til at fylde så lidt 

som muligt på generalforsamlingen, da mange føler det dræbende for kommende deltagelse. 

 

Ad 1d Udviklingsprojektet/helhedsplan 

Peter orienterer om det igangværende arbejde vedr. helhedsplanerne i Ringsted kommune og i 

særdeleshed om arbejdet i Vigersted Lokalråd. Der udarbejdes tekst til hjemmesiden om 

helhedsplanarbejdet. 

 

Ad 1e Aktivitetsudvalget 

Dorte informerer om aktivitetsudvalget og om at der godt kan bruges lidt flere aktive til at føre 

idéerne ud i livet. Der udarbejdes også en tekst til hjemmesiden. 

 

Ad 1f Indkaldelse 

Indkaldelse lægges på hjemmesiden i uge 14, så generalforsamlingen bliver varslet 3 uger 

inden selve generalforsamlingen. Palle kontakter Michael vedr. indkaldelsen. Samme tekst vil 

også være grundlaget for teksten til flyers, som omdeles efter omdelingslisten. Peter sørger for 

trykning. Oplaget afleveres til Jørgen, som fordeler oplaget til dem, der er anført på 

omdelerlisten. Dorte vil gerne med på omdelerlisten, hvis der er brug for det. 

Peter udarbejder presseinformation til aviser og lokalblade, som fremsendes til bladene i 

starten af uge 14. (er udsendt tirsdag den 1. april) 

Invitationen bør ligeledes indeholde opfordring til at komme med idéer til helhedsplanen. 

Herunder at der inden 1. juli i år skal indsendes materiale til Ringsted Kommune. Hvis der er 

ønsker omkring Vigersted lokalområde, er det nu det gælder. Palle udarbejder tekst til 

indbydelse og plakater. 

 

Ad 1g Fortæring mv. 

Alle er fælles om opstilling af borde/stole og køkkentjans. Laura og Kasper sørger for indkøb af 

øl og vand, samt snacks. 

 

Ad 1h Regnskab til underskrift. 

Michael fremlægger regnskab til godkendelse. Skal underskrives og godkendes af bestyrelsen 

inden fremlæggelse. 

 

Ad 1i Dirigent 

Palle spørger igen Annette Fog. Alternativt spørger Kim Niels Ahrentoft. 

 

 

 

1. Cykelsti fra Roskildevej til Vigersted skole 



Palle skriver til Per Roos og Klaus Hansen vedr. passivitet omkring opstart af cykelsti fra 

Ortved til Vigersted skole over Rusgårdsbakke. Også ”usikker vej” til børnehus 

medtages i henvendelsen. 

 

1. Deadline næste Lokal-Nyt 

Der skal skrives et indlæg til næste nummer af Lokal-Nyt, der har deadline ultimo april. 

 

2. Næste lokalrådsmøde 

Fastlægges efter generalforsamlingen, hvor der evt. også kan konstitueres. 

 

3. Evt. 

Ingen punkter til behandling. 

 

 

Punkter fra Helhedsplanmøde afholdt inden rådsmøde: 

På mødet den 30. marts hos kim blev følgende punkter drøftet i forbindelse med 

helhedsplanarbejdet: 

- Inden for beløbsrammen på kr. 20.000 prøver Palle at tage kontakt til ”Studerende” 

planarkitekt til at hjælpe os med tegninger og skitser, for at visualisere vore tanker 

og idéer. Uddybende tekst kan vi evt. selv stå for. 

- Der bør ryddes op, klippes hække o.s.v. så fortove igen kan anvendes efter 

hensigten. 

- Vandrensningsanlægget gøres pænt og skjules evt, helt af beplantning - og 

anvendes evt. som skøjtebane/skaterbane. 

- Der opsættes evt. trafik-fart-dæmpere ved alle indfaldsveje, så store 

landbrugsmaskiner og store lastbiler ikke skaber unødige trafikproblemer. 

- Alle indfaldsveje til landsbyen revurderes og skiltning tilpasses de faktiske forhold. 

Indkørslen til landsbyen skal give et smukt førstegangsindtryk. 

- Gadebelysningen revurderes. 

- Forskønnelse er vigtig. Byranden skal være pæn. 

- Der skal tænkes mange år frem 

- Kirkeforplads, legeplads, kirkeeng og brakjord i bymidten skal kobles sammen på en 

smuk og attraktiv måde, så den udstråler en smuk landsby. Der kan med fordel 

tænkes i sø eller gadekær i midten af byen, der tidligre har ligget hen som 

vådområde. Evt. en sø til overfladevand. Evt. frugttræer i bymidten. De unikke 

muligheder i bymidten skal udnyttes optimalt. Næsten ingen andre landsbyer har så 

gode muligheder som Vigersted. 

- Forsamlingshuset som samlingssted bør udnyttes mere optimal. Søndagscafé. 

Tagrenovering bør foretages af kommunen, da det er kommunen der ejer 

forsamlingshuset. 

- Der bør tænkes i mulighed for lille specialbutik eller lign. i landsbyen. 

- Halfaciliteter og fitness bør optimeres via til tilbygning med en ½ hal i forlængelse 

af den eksisterende, gerne i 2 etager møde opdelingsmuligheder og mødefaciliteter, 

jævnf. henvendelse fra VIF. 

- Skole og boldbaner må ved fremtidig udbygning af landsbyen ikke blive lukket inde, 

men skal sikres mulighed for udbygning. 

- Stisystem omkring byen kobles op til Oplevelsesstien med alle de aktiviteter det 

indebærer. 

- Der skal arbejdes for bedre IT-infrastruktur – også uden for landsbyen. Evt. IT-mast 

i kirketårnet eller i flagstang ved kirken. Finde egnet placeringssted for mast. 

- Der skal sammentænkes med Kværkeby og Jystrup, hvor det giver mening. 

- Cykelsti fra Kværkeby fremføres helt til skolen 

- Fortov og adgangsvej til børnehus skal trafiksikres. 

- Dele af Concarejorden kan evt. udlægges til jordbrugsparceller. 

- Sikre kirkeindblik fra Kværkebyside og fra Ejdamsvej og Humleorevej. 



 

 

Referent  

 

Peter, den 3. april 2014 


