
 

 

 
 

Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 
 
Lokalrådsmøde den 28. august 2017 kl. 19:30. 
Mødet holdes hos Per Hermansen, Rusgårds Bakke 52, 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, Berit Galberg, Peter Hansen og Kenneth Eis.  
Afbud fra: Michael Kalmberg. 
 
Dagsorden: 
 

1. Nye punkter til dagsorden 
Brevstemme boks se punkt 16.b. og dato til generalforsamling 2018, se under eventuel. 
 

2. Godkendelse af dagsordenen.  
Godkendt 
 

3. Ejerforholdene på Lønager og fremtiden  
Per H har kontaktet kommunen angående forholdende på Lønager. Formanden har svaret at 
de vil gerne komme med et realistisk svar. Nu er det tre uger siden og vi mangler stadig svar. 
Per Aa har været til et trafikmøde via Landsbyforum. 
Per Aa vender tilbage til udvalgsformand Klaus Hansen med vi mangler et svar. Per H lader gå 
et par dage inden han vender tilbage med en rykker om angående svar.  
 

4. Klyngesamarbejde 
Kommunen har godkendt og vil gerne lægge penge til. Der bliver ansat en ekstern konsulent 
fra DGI. Peter, Per Aa og Per H deltager i et møde d. 5 september. Der skal være en 
repræsentant fra hvert sogn sammen med Frank Nielsen. Til mødet bliver det besluttet, hvem 
den konsulent skal være. Der skal findes ud af, hvad vi kan samarbejde om i de fire sogne. 
Hvis der ikke er noget der giver mening, så stopper samarbejdet.  
Erfaringen siger, at når projektet først går i gang, så er det ikke noget problem med at skaffe 
hænder.  

 
5. Samarbejde med andre sogne vedr. hjemmeside. Skal vi gå videre? 

Vi skal selv finde reklamepenge for at finansiere hjemmesiden og vi har ikke så mange 
virksomheder i Vigersted, som vi tænker kan finansiere. Vi vil gerne vide, hvad de årlige 
omkostninger er ved hjemmesiden. Per H skriver tilbage til Leif med et par uddybende 
spørgsmål omkring finansieringen. Navnet “Ringstedlandet” virker ikke optimalt fordi alle 
lokalområder ikke er med på ideen.   
 

6. Projekt Bymidten 
Peter, Per og Per har haft møde med Niras. Berit har et spørgsmål om, hvornår de sidste 
trærødder bliver fjernet. Vejret har ikke været så der kan kæres i bymidten. De rødder der er 
flyttet, skal have fjernet jord inden de kan lavet til træflis. En vinter med skiftevis frost og 
tøvejr kan klare det. Måske vi skal finde et andet sted til opbevaringen af stubbene, så 
bymidten kan se nogenlunde ud.   



 

 

Teknisk Forvaltning skal kontaktes angående misvedligehold af vores legeplads. Per H 
kontakter kommunen. Vi ønsker at de stammer, der er ødelagte skal fjernes, men at toget, 
klatrestativet og gyngen skal blive.  
Afløb fra Bygaden 17 overvejes med i projektet, med rørlægning fra vejens inderside/vestside 
ned til søen. 
Vi forventer svar fra Niras i uge 36. Det sendes rundt på mail.  
Vigersted Bygade 2, 24 og 26 ønsker at tage imod tilbud om jord nederst i haverne, herunder 
grovplanering. Skure/huse skal fjernes forinden. Inden projektstart skal der foreligge præcise 
aftaler, der ikke efterfølgende giver problemer. 
 

7. Opdatering af vores helhedsplan 
Vi udsætter punktet til næste møde.  

 
8. Trafiksikkerhedsrådet 

Punkter på mødet , der har relation til Vigersted var: 
Forbedret trafikforhold ved Vigersted Skole. Jeg gav udtryk for at det var vigtigt at 
alt der blev besluttet indebar høring af Vigersted Skole. Det var også holdningen og der 
arbejdes for bedre forhold ved Snekkerupvej, Skoleskilt ved T-krydset så der gøres 
opmærksom på at skolens indgang er Vigersted Bygade/Snekkerupvej samt flytning af 
fodgængerfeltet så dette passer med skolepatruljernes placering, 
2-1 veje i Kommunen. Der vil være fokus på færdiggørelsen og der blev igen gjort 
opmærksom på kvaliteten af arbejdet samt det manglende svar fra Teknisk forvalt. 
 
Derudover gjorde jeg opmærksom på cykelstien og Ejdamsvej og udtrykte min 
utilfredshed med kommunikationen med Teknisk Forvaltning. 
Per Aa 
 

9. Aktivitetsudvalget 
• Sankt hans: Meget vellykket arrangement.  

▪ Familiecafe: Udsat på ubestemt tid. 
▪ Byvandring v/historiegruppen den 3. september. 
▪ Kildemarked den 17. september. Vi forventer at vi godt kan være på Kirkeengen. 

Berit laver aftale med underholderen at den eventuel kan aflyses. Sø-miljø kommer 
ikke i gang inden Kildemarkedet. Per Aa og John hjælper med at gøre lokalrådets 
bod klar. 

▪ ”Det historiske Vigersted” den 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.  

▪ 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. 

▪ Oplevelsesstien åbnes 10. september 2017 jævnf. udsendt indbydelse. Der er sendt 
en invitation ud via mail, facebook, både Vigersteds egen side og Ringsted 
kommunes facebook. Der vil være en masse aktiviteter både for børn og voksne. 
Det hele kommer til at ske inde for de røde piller ved Humleorehus og strækningen 
ned til Bananen. Parkering kommer til at ske på markerne ved Ulrich og Berit. 
Lokalrådet stiller op med en bod. Den bemandes af Berit, John og Per Aa. Der 
opsættes Lokalrådsbanner, kort og skitser vedr. projekt bymidten. 

▪ Der er fastelavn d. 11. februar 2018. Der skal findes nogle nye til at arrangere 
fastelavn. 
 

10. Rød vejbelægning  



 

 

Vi afventer stadig kommunens udspil og svar. Per Aa fortæller, at der er kommet nye regler 
angående 2-1 veje. Trafiksikkerhedsrådet vil gøre kommunen opmærksomme på de 
problematikker, der er angående manglende belægning og etableringen af 2-1 veje.  

 
11. Opgradering for vand på Ejdamsvej 

Vi afventer stadig kommunens udspil og svar. Før sommerferien blev der tegnet på vejen. 
Desværre er der ikke sket mere. 
 

12. Cykelsti fra Vigersted skole til Roskildevej. Foretræde for udvalg? 
Vi får muligvis lov til at komme med vores holdning til projektet. Det administrationen har 
fremført som beslutningsforslag til Byrådet afspejler ikke helt Vigersted Lokalråds holdning. 
Derfor er det vigtigt, at vi overfor udvalget kan fremlægge vores syn på linjeføring mv. 

 
13. Nabohjælp 

• Skilte vil blive sat op i nærmeste fremtid af Produktionsskolen i samarbejde med 
Kenneth Eis og Per Hermansen. Standerne er klar. Kenneth og Per kontakter 
Produktionsskolens leder, Troels Brandt.  

 
14. Bus 408 

Per har snakket med Niels Bruun de Neergaard, Landsbyforum, som går videre med vores 
undren over den manglende varsling af ruten. Vi har fået en henvendelse det, at bussen ikke 
længere stopper ved “Bananen” i Ringsted. 
 

15. Vejstykke i forlængelse af Ågerupvej mod Borup. Store vandpytter. 
 

16. Valgmøde i Vigersted forsamlingshus den 9. november 
• Alle kommer med supplerende spørgsmål. Primært i relation til Vigersted!.... Finn 

Andersen er kontaktperson i Kværkeby, som også er med i arrangementet. Per 
Aagaard koordinerer med Finn Andersen. Per Aa tilretter de indkomne spørgsmål til 
overordnede rammespørgsmål, der ikke er så direkte, men som giver politikerne en 
klar idé om, hvad valgmødet kommer til at omhandle. Herunder Vigersteds 
helhedsplan og bymidte-projekt. 

• Valgmødet bliver mellem kl. 19-21. Per Aa laver forslag til presseinformation som 
sendes til Kværkeby. Steffie lægger på Facebook. Huset er bestilt. Folk kan købe øl 
og vand i baren. Peter laver en ansøgning til Temaudviklingsmidlerne om seks 
bannere. Tre til Vigersted og tre til Kværkeby.  

• Punkt til næste møde: Synliggørelse af mødet. 
• De foreløbige spørgsmål er meget fyldestgørende. Der skal også laves et par 

spørgsmål omkring skolen og børnehusets fremtid.  
16. b. Brevstemmer 
5. november mellem 13-16 har træningsforeningen 10 års jubilærum. Det er en mulighed at 
kunne brevstemme ved den lejlighed. Hvem kontakter kommunen? 
 

17. Evt.  
* Dato til generalforsamling 2018 d. 28/1 eller d. 21/1. Berit undersøger vedr. 
forsamlingshuset. 
* Kenneth giver et tilbud på et mobile og lette stativer til vores bannere.  

 
18. Forslag til næste rådsmøde 

 
• Onsag den 4. oktober kl. 19:30 hos Steffie, Vigersted Bygade 31 

 
 
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 
Telefon: 22 80 23 64 
Mail: birte@ofir.dk 


