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Dagsorden: 

  

 Helhedsplan – opfølgning – offentliggørelse – presse 

 Vores deltagelse i Landsbyforums videre proces om helhedsplaner 

 Byvandring – planlægning eller evaluering 

 Historieprojektet 

 Nye initiativer 

 Hjemmeside – uddelegering – uddannelse 

 Andre emner –  

 Evt. 

 

Referat: 

 

Helhedsplan mv. 

Vigersteds helhedsplan er afleveret til Landsbyforum, administration og politiske ledere den 5. 

oktober 2014.  

Der er endnu ikke klarhed over helhedsplanernes fremadrettede proces i administrationen og 

dermed heller ikke fuld klarhed over den politiske proces. 

Landsbyforum har indkaldt alle lokalrådsformænd til møde den 9. december 2014, hvor et 

oplæg til processen bliver drøftet og forhåbentligt opnås der enighed om en anbefaling, som 

Landsbyforum kan bære videre. Herunder oprettelse af en slagkraftig styregruppe, der kan 

medvirke til sikring af fremdrift både administrativt og politisk.  

 

Det har vist sig, at der ikke er mulighed for at udstykke jordbrugsparceller, som vi har anført i 

Vigersteds helhedsplan. Derfor blev det besluttet, at vi tilbagekalder det fremsendte 

helhedsplanforslag og indfører følgende rettelser: 

 Udstykningen mod sydøst (Concare-jorden) friholdes foreløbig for udstykning, men som 

langsigtet plan fastholdes vores forslag om jordbrugsparceller. Som alternativ kan der 

foreslås spredte huse langs med Vigerstedvej og langs med Humleorevej. Dog så 

kirkeindblik bevares og udsigt fra Bredager så vidt muligt bevares. I midten af 

udstykningen kunne der f. eks. foreslås fælles dyrkningslod eller folde. Vi fastholder 

http://www.vigersted.net/


fjernelse/udtynding af store træer i lavningen mod mosen, som p.t. mindsker 

kirkeindblik. Der foreslås en hundeskov med låge til Oplevelsesstien. 

 Ved Skovbakken 2 udstykningen mellem Skovbakken og Ågerupvej, fjernes 

betegnelsen ”jordbrugsparceller” og erstattes af ”familiebebyggelser” 

 Der indsættes forslag om videreførelse af kirsebæralléen på Humleorevej mellem 

Ejdamsvej og bebyggelsen Skovbakken, så den flotte Humleore skov kommer mere 

naturligt i spil. Det gælder i særdeleshed, når Oplevelsesstien er fuldt etableret. Så 

bliver der en naturlig rundtur via mosen, Humleore og landsbyen. 

 På forsiden indsættes dato for aflevering af planen og der indsættes Vigersted Lokalråds 

logo. 

 Der indsættes ligeledes indholdsfortegnelse. 

 

Peter tilretter ovenstående og fremsender til lokalrådet for godkendelse inden ny fremsendelse 

til Landsbyforum m.fl. senest den 20. december 2014. 

 

Presse vedr. helhedsplanen blev ikke berørt. Dog er der i Lokalnyt nr. 4 skrevet en kort 

orientering om helhedsplanarbejdet. 

 

Palle kontakter Jystrup Lokalråd ved Jens Christian Elle omkring ”fællesprojekt” cykelsti fra 

Jystrup over Ortved Lund til Vigersted skole. 

 

Byvandring – evaluering 

Afholdt søndag den 16. november med Tulle Olsen som guide. 30 – 40 personer. Rigtig godt 

arrangement som evt. gentages ultimo februar (eller til foråret).  

 

Historieprojektet 

Følgende har givet tilsagn om deltagelse i historieprojektet der startes op ved samling straks i 

det nye år: Michael, Niels, Steen, Tulle, Berit, Anne. Husk også Jan de Place og Uffe. 

 

Nye initiativer 

Det bør overvejes at udarbejde mere sælgende tekster til hjemmesiden, herunder også til 

Landsbyforums hjemmeside. Bl.a. skoleklasser fra 0 - 9 klasse, vuggestue, børnehave, sfo, 

træningscenter, idrætshal, fuglereservat og meget mere. Annette udarbejder forslag til tekst, 

som vil være klar omkring jul. Peter fremskaffer 6 gode billeder med mennesker og liv. 

 

Hjemmeside – uddelegering – uddannelse 

Ejendomsmæglerne bør have links til vores hjemmeside. 

Michael sætter uddannelse i gang på skolen primo februar, så flere forskellige kan lægge stof 

ind på hjemmesiden. 

Der må gerne arbejdes mere med koordinering af aktiviteter, som kan lægges på 

hjemmesidens kalender. 

Opdatering af hjemmesiden bør uddelegeres mest muligt. 

Oplevelsesstien lægges på hjemmesiden som et kommende aktiv for lokalområdet. 

 

Andre emner, herunder mødereferat vedr. møde med administrationen  

Palle kommenterer det modtagne referat fra administrationen, herunder: 

 Forslag om 2 minus 1 vej fra Kværkebycykelstien og frem til skolen 

 40 km i timen i landsbyen 

 Deltagelse i møde om overgang fra lokalsti fra Degnebakken 

 Deltagelse i møde vedr. fortov Snekkerupvej mellem børnehus og skole – alternativ sti 

bagom 

 Fastholde at der snarest anlægges cykelsti mellem skolen og Roskildevej i Ortved 

 Gennemkørsel forbudt på Kildevej og på Ortved Lund. Vi skal beskytte de svage 

trafikanter bl.a. ved af forhindre hurtigste vej fra Kværkeby til Vigersted over Kildevej, 

som p.t. anvises på GPS. 



 

Evt. 

Laura og Kasper opbevarer Lokalrådets telt, da det kniber med pladsen hos Palle. 

 

Aktivitetsudvalget planlægger muligvis en rundvisning på Slotsholmen med Palle som guide. 

 

Der er tilsyneladende nogle problemer med skoledistrikterne mellem Jystrup og Vigersted – 

eller der mangler forståelig information om emnet. Flere har opfattelsen af, at børn fra 

børnehuset automatisk kommer på Vigersted skole, hvilket ikke er tilfældet. Kim sender 

lokalrådets høringssvar om skoledistrikterne til Laura, som er med i børnehusets bestyrelse. 

 

Referat af rådsmøderne sendes også til Berit, Bente og Dorte. 

 

Forslag om, at aktivitetsudvalget evt. tager initiativ til kampagne for naboovervågning, som et 

præventivt middel imod de mange indbrud i Vigersted. Det kunne f.eks. være et Tema-møde, 

der kan søge tilskud fra udviklingsmidlerne. 

 

Næste møde  

20. januar 2015 – kl. 19:30 hos Anette, Skovbakken 28 

 

 

 

Referent  

 

Peter, den 1. december 2014 


