
 

 

 
 
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 
 
Lokalrådsmøde den 4. oktober 2017 kl. 19:30. 
Mødet holdes hos Steffie Ravn Møller, Vigersted Bygade 31, 4100 Ringsted. Telefon 23963089. 
 
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, Michael Kalmberg og Kenneth Eis.  
Afbud fra:  
 
Dagsorden: 
 
Nye punkter til dagsorden 
• DR og kommunalvalget (se længere nede) 
• Hjemmeside 
 
Godkendelse af dagsordenen.  
 
Brevstemning den 5. november 2017 vedr. kommunevalget 
Holdes ved Træningscenteret i Vigersted mellem kl. 13 – 16. Berit er kontaktperson til Dorthe 
Jacobsen og fikser det praktiske omkring strøm, borde og stole. 
Berit undersøger hvordan det fortælles til folket.  
 
Ejerforholdene på Lønager og fremtiden  
Det bør være kommunens opgave at få vej forhold, stier mv. på plads! Kan vi gøre mere? 
Beslutning: Per H og Per Aa vil forsætte med at få kommunen i spil i forhold til det videre 
forløb og salg af grunde.  
 
Klyngesamarbejde 
Per Hermansen, Per Aagaard og Peter Hansen har været til første opstart møde den 28. 
september med Klynge Nord inkl. den nye projektholder Louise Glerup Aner. På 
https://realdania.dk/projekter/landsbyklynger kan man se lidt om projektet og eksempler på 
tilsvarende rundt omkring i det danske land. 
Der arbejdes på et bedre dækkende navn for vores klynge. F.eks. ”Fællesskabet Ringsted 
Nord”. 
Næste møde afholdes i Haraldsted den 24. oktober. 
Beslutning: 
Vi foreslår to projekter:  
Natur eller i forvejen etableret faciliteter gøres mere attraktive i de fire områder. 
Vigersted hallen - udvidelse og renovering. 
Naturen - En naturpark omkring oplevelsesstien/en forlængelse af naturparken omkring Lejre.    
 
Samarbejde med andre sogne vedr. hjemmeside 
Droppes indtil der er bedre afklaring. Afventer møde i Landsbyforum. 
Beslutning: Vi afventer Landsbyforum. Per Aa meddeler Landsbyforum at vi gerne vil være en 
del af projeket, hvis ALLE de andre lokalråd lige ledes vil deltage. Tiden er ikke moden til det.   
 
Projekt Bymidten 
Niras endelige rapport er modtaget den 25. september 2017 og er videreformidlet i 
farveprintet version til de direkte berørte lodsejere den 30. september. Alle har lovet svar 
tilbage i uge 40. Vi skal melde godkendelse til Niras hurtigst muligt, som herefter udarbejder 
driftsherrebudget for selve udførelsen excl. legeredskaber og skulptur. 



 

 

Som det ser ud nu kan vi iværksætte fondsansøgninger. 
Beslutning: Godkendelse af Niras rapport. 
Vi har fået et par henvendelser fra der omkringliggende lodsejere. Vi forsøger at planlægge et 
møde hvor de lodsejerne kan få svar på deres spørgsmål. 
Rapporten er godkendt med forbehold for at de omkringliggende lodsejere giver deres endelige 
svar med placering af jord i deres haver. 
 
Opdatering af vores helhedsplan 
Er undervejs enten som gennemskrevet og opdateret udgave eller som allonge/tillæg til 
eksisterende. Klyngesamarbejde vil indgå. 
Beslutning: Version 2 skal være klar inden årsskiftet og som allonge/tillæg. Peter skriver et 
tillæg og sender rundt til gennemlæsning.   
 
2-1 veje i Vigersted 
Hvor står vi? 
Beslutning: 
 
Opgradering Ejdamsvej 
Endnu en gang vand på vejen for nylig. Og hvad venter længere fremme? 
Hvor står vi? 
Beslutning: Per Aa snakker med Per H om at rykke kommunen igen for at der skal gøres 
noget.  
 
Cykelsti Vigersted Skole til Roskildevej 
Der er ikke mulighed for foretræde for Miljø-og teknikudvalget vedr. vore synspunkter. Se 
venligst vedhæftede oplæg fra administrationen til politisk beslutning. Hvad gør vi så? Skal 
Jystrup inddrages? 
Beslutning: Per H og Per Aa vender tilbage at vi er glade for at de vil arbejde videre med det 
“røde scenarie”.  
 
Forbedret trafikforhold ved Vigersted Skole på Snekkerupvej.  
I 2018 er der i kommunens budget afsat kr. 333.000 til bedre tilgængelighed ved afsætning 
ved A-huset i Vigersted. 
Beslutning: Ingen 
 
Aktivitetsudvalget 
- Kildemarked 2017: Der var 1000 kr i overskud for kaffe og kage. Vi var heldige at vejret var 
med os og at vi havde et par gode underholdere. 
- ”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.  
- Træningcenteret holder 10 års jubilæum søndag d. 5 kl. 13-16. Talerne er kl. 14. 

Borgmesteren, en fra DGI og Kurt Nowak holder taler. Der kommer både en annonce og en 
pressemeddelse i lokalbladet. Der vil være konkurrencer, aktiviteter, mulighed for at prøve 
redskaber og tilbud på ny oprettelse i træningscenteret.  

- 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. 21-23 juni 2019 med tre 
forstillinger.  
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. 
- Der er fastelavn d. 11. februar 2018. Der skal findes nogle nye til at arrangere fastelavn. 
 
Nabohjælp 
Standerne er klar. Kenneth og Per kontakter Produktionsskolens leder, Troels Brandt. 
Standerne er afleveret til produktionsskolen. Vi har ikke nogen nærmere tidshorisont for 
monteringen af standerne.  
 
Valgmøde i Vigersted forsamlingshus den 9. november 



 

 

Alle rådsmedlemmer kommer med supplerende spørgsmål til Peters liste fra sidste møde. Per 
Aa tilretter herefter 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, bymidte-projekt, klyngesamarbejdet mv. De foreløbige 
spørgsmål er meget fyldestgørende. Der skal også laves et par spørgsmål omkring skolen og 
børnehusets fremtid.  
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 har lavet en ansøgning til Temaudviklingsmidlerne om seks bannere. Tre til Vigersted og 
tre til Kværkeby. Bliver sikkert afvist!  
Synliggørelse af mødet. 
Det er på plads hvilke politikere der deltager til valgmødet. Der vil blive mulighed for salg af øl 
og vand. Per Aa og Per H skriver og indsender pressemeddelelse til relevante medier.  
Beslutning: 
 
Kenneth giver et tilbud mobile og lette stativer til vores bannere. 
De bliver omkostningsfri.  
  
Generalforsamling bliver den 28. januar 2018 kl. 14:30. Forsamlingshuset er bestilt. 
Beslutning: 
 
Eventuel 
 
DR og kommunalvalg 
Vi vil gerne svare dem tilbage at vi har to ting som er skabt af frivillige i området: 
Oplevelesstien og projekt bymidten.  
 
Hjemmesiden 
Berit ønsker at der kommer billeder på indlæggene på hjemmesiden, da det gør det mere 
tydeligt hvad indlægget handler om. 
 
Forslag til næste rådsmøde 
Tirsdag den 7. november kl. 19:30 hos Peter.  
 
 
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 


