Vigersted Lokalråd
Stiftet den 15. april 2012

Referat af Lokalrådsmøde den 23. oktober 2018 kl. 19:30.
Mødet holdes hos Per Hermansen Rusgårds Bakke 52,4100 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: Per Aagaard, Berit Galberg, Peter Hansen, Per Hermansen, Michael Kalmberg,
Tomas Lerche-Vestergaard.
Afbud: Steffie Ravn Møller, Kenneth Eis, John Friis-Mikkelsen

Dagsorden
1.Nye punkter til dagsorden
Per Hermansen skal opereres og er efterfølgende sygemeldt i min. 6 uger, Per Aagaard
overtager midlertidigt.
2.Godkendelse af dagsordenen og opfølgning på punkter fra sidste møde den20.
august 2018.
Godkendt
3.Orientering og status vedr. klyngesamarbejde med Kværkeby, Jystrup, Haraldsted
og Vigersted. Herunder forslag om fælles hjemmeside med møde på Vigersted skole
den 17. september.
Møde d 17. var populært, dobbelt fremmøde i forhold til forventning.
Bustur rundt i lokalområdet, fint arrangement, godt at være sammen med de andre for at se
hele klyngen.
Der bliver arbejdet med ”cykelveje mellem landsbyerne” samt Naturpark. Det har været vendt
i styregruppen og godkendt. Der er desuden en uformel gruppe, der arbejder med trafik i hele
klyngen. Denne arrangerer møder med alle lokalråd. I Vigersted bliver det den 29. oktober,
hvor Peter og Kenneth deltager.
Der er lidt problemer med at finde ud af, hvad de forskellige Lokalområder skal byde ind med.
Pt. er alle interesseret i at opgradere egne faciliteter. Ingen er fokuseret på udendørs idræt outdoor, alt har omhandlet indendørs idræt. Der afholdes møde sidst i november. DGI vil
prøve at få gruppen til at arbejde for mere fokus på at udendørs faciliteter. Vigersted
idrætsforening er en væsentlig større forening målt i forhold til de andre i klyngen.
Der arbejdes forsat på den fælles hjemmeside.
Vi mener stadig at Vigersted.net skal være en del af den nye hjemmeside og ikke være en
selvstændig side fremadrettet. Dette kommunikeres til Styregruppen på øde den 25. oktober
2018.
Michael tager kontakt til Thomas Blomberg ang. overførsel af indhold fra vores nuværende
hjemmeside til den nye.

4. Projekt Bymidten: Orientering om projektets status og fra møderne i Økonomi
udvalget og i Plan- og boligudvalget.
Økonomiudvalget har godkendt de 400.000kr +moms, så nu kan vi komme igen.
Plan- og boligudvalget er kommet frem til at der ikke skal laves en ny lokalplan, vores projekt
er samtidig blevet godkendt. Derimod skal der laves et tillæg til kommuneplanen.
Peter skal til møde hos kommunen d. 24/10 ang. Bygaden 2, da det er noget uklart, hvad
kommunen har tænkt sig at gøre med opdelingen af matriklen som udgør Bygaden 2.
Ca. halvdelen af matriklen er i dag udlagt til offentlig status. Dette kommunale fællesareal skal
ændres til rekreativt område. Dette skal gøre det nemmere at få godkendt lejeredskaber mv.
på området.
Vi skal gennemgå de tilbud vi har modtaget ang. projektet, så vi kan få opdateret tilbuddene,
så de passer vores nye start juli 2019.
Friluftsrådet har givet 100.000 kr generelt til projektet. Ikke til noget konkret. Dog er det
baseret på et tidligere budget, end det nuværende. Pengene skal bruges inden 3 år. Lokalrådet
skriver tilbage med en stor tak og informeres samtidig om at Ringsted kommune har noget
behandlingstid.
5. Orientering vedrørende byggegrunde i Vigersted.
Der var aftalt møde med Karen Mogensen, men grundet sygdom blev dette ikke afholdt, der
aftales et nyt møde.
Der har været afholdt møde på kommunen, men kommunen mener ikke at de kan gøre noget,
skal der ske noget skal det gøres af private. Kommunen forsøger at undgår at tage ansvar for
tidligere fejl vedr. Lønager.
Der er kommet ny chef, Tina Christiansen, der virker som en der kan tage ansvar og tage
hånd om opgaver.
Udover Lønager er der kun få grunde tilbage på Skovbakken, disse forventes at blive solgt i
løbet af foråret 2019.
6. Status vedrørende projekt: Hundeskov.
Frank Nielsen har rykket Tomas for svar ang. møde om hundeskov. Tomas og Per Aagaard
forsøger at aftale møde.
7.Aktivitetsudvalget - orientering og status på aktiviteter.
Kildemarkedet gik godt og stort fremøde. Regnskabet trak lidt ud, da gøgleren fremsendte
faktura sent.
Aktivitetsudvalget indkøber borde til næste år.
Historiegruppen, Torben Jensen, har gang i QR koder til bymidten på en 10-12 steder, hvor
historien om huse/steder kan læses. Kommunen skal godkende placeringer af pæle. Skal
fremadrettet bruges af lokale og turister- f.eks. til skattejagt. Der kan søges penge i
Temaudviklingspuljen.
Historieaften d. 16.januar om Midtbanens historie. Historiegruppen planlægger at arbejde med
tema ang. livet på gårdene i området.
Egnsspillet – Der søges forskellige puljer i Ringsted Kommune, fonde og lign. I alt skal der
findes 138.000 kr fra sponsorer. Ringsted Kommune har fået en fundraiser, som måske kunne
hjælpe med at søge puljer og fonde der pt. ikke er kendte af lokalrådet. Berit kontakter
vedkommende.
Egnsspillet får et punkt på vigersted.net, hvor man kan læse mere om arrangementet.
Vigersted IF ønsker også at have det stående på deres hjemmeside. Bør måske også ligge på
Søhøjlandets hjemmeside.
8. Velkomstpakke til tilflyttere: status
Tomas trækker listen over tilflyttere d 24/10.
Madvarer bliver droppet fra vores velkomstpakke indtil videre.
Velkomstpakken kommer til at bestå af brochurer for ting i området, samt Lokalnyt.
Vi skal have fundet en til at styre Velkomstpakke projektet. Hvis ingen findes i lokalrådet, så
skal vi søge uden for lokalrådet.
Per Aagaard og Per Hermansen laver et velkomstbrev som følger med pakken.

9. Bankospil i januar 2019
Berit, Per H og Tomas sørger for at få indhentet sponsorgaver til Bankospillet.
10.Eventuelt
10a. Naboskilte
Naboskilt på Skovbakken er blevet taget op og ligger på jorden.
Berit hører Kenneth og John om de vil sætte det op igen. Per Hermansen foreslår at man
skærer skiltet ned i højden før man sætter det op igen.
10B. Cykelsti
Der er ingen der har hørt noget nyt ang. cykelstien. Peter har set at den er forsvundet fra
budgettet, hvilket er bekymrende, da der ikke kan søges penge til projektet, hvis det ikke er
med i budgettet. Vi er gået fra at ligge på toppen af listen til ikke at være på længere.
Per Aagaard kontakter Torben Lollike.
11.Forslag til næste rådsmøde
Onsdag den 9. januar 2019 hos Per Aagaard. Planlægning af bankospil, regnskab for 2018 mv.
Generalforsamling med Bankospil søndag den 27. januar 2019.

