Generalforsamling i Vigersted Lokalråd d. 27/1 2019 i Vigersted
forsamlingshus
Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent
Thomas Lausten
Generalforsamlingen er indkaldt i ret tid.

2. Valg af stemmetæller
Lene Lundgren og Mariann Hansen

3. Formandens beretning
Formanden har fremlagt lokalrådets årsberetning. Se bilag 1.
En kommentar: En ros til lokalrådet for at være aktive i deres fritid.

4. Kassererens beretning
Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt

5. Indkomne forslag
Der er ingen indkommende forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet.
På valg er:
Rådsmedlemmer:
Michael Kalmberg - modtager ikke genvalg
Kenneth Eis - modtager genvalg og blev valgt
Per Hermansen- modtager ikke genvalg
Suppleanter:
Peter Hansen - Modtager genvalg og blev valgt
John Friis- Mikkelsen - Modtager genvalg og blev valgt
Laura Weidick stillede op som rådsmedlem og blev valgt
Rasmus Johnsen stillede op som rådsmedlem og blev valgt
Steffen Bagger Sørensen stillede op som rådsmedlem og blev valgt
Per Hermansen fortsætter lokalrådet indtil han flytter fra sognet om et par måneder og
han vil lave en overlevering til det konstitueret lokalråd.

7. Valg af revisorer
Revisor:
Mariann Hansen - Modtager genvalg og blev valgt
Birthe Nowak - Modtager genvalg og blev valgt

8. Eventuelt
Der er kommet et forslag om beboer-banko. Berit skaber kontakten.

Bilag 1: Lokalrådets beretning for 2018
Vigersted Lokalråd blev stiftet den 15. april 2012 på initiativ af en flok driftige ildsjæle og har
siden virket i snart syv år. Man taler om syv-års kriser i nogle ægteskaber og det kan vi vist
godt sige vi har haft i forholdet til Ringsted kommune, hvilket vil fremgå af herværende
beretning.
Lidt om projekt Vigersted Bymidte.
Året 2018 har været en stor prøvelse for lokalrådet. Efter mange timers arbejde med at finde
finansiering til projektet og med indhentning af tilbud fra entreprenører og lege- og
fitnesslokationer, var vi klar til at sætte arbejdet i gang den 3. august 2018. Alt var aftalt og
alt var godkendt i kommunen. Men som gode borgere skrev vi i starten af juli til kommunen, at
nu gik vi i gang.
Desværre viste det sig, at de godkendelser vi allerede havde fået, ikke passede kommunen og
derfor blev der pludselig stillet helt nye krav og vilkår. Der skulle nu screenes for VVMredegørelse, som ved nye jernbaner og broer, laves skriftlig aftale mellem lokalråd og lodsejer
og meget mere. Begge dele blev gennemført. Dernæst fandt kommunen ud af, at dette
alligevel ikke var korrekt og tilstrækkeligt og at nye vilkår igen var aktuelle. Det hele endte
med at arbejdet ikke måtte sættes i gang som planlagt.
Vi skulle i stedet afvente et nyt kommuneplantillæg for fællesarealet, selvom der netop var
kommet en helt spritny kommuneplan! Kommuneplantillægget er nu igangsat - herunder en
partshøring igangsat i december måned. Hvor langt kommuneplantillægget er lige nu vides
ikke præcist. Informationerne fra kommunen er meget sparsomme og kommer kun ved
forespørgsel.
Den nye tidsplan vi er blevet sat i udsigt, fortæller at vi kan gå i gang med arbejdet efter Sct.
Hans i år, når egnsspillet er overstået. Og det satser vi selvfølgelig på.
Forsinkelsen betyder dog, at vi er nødt til at genforhandle med leverandører og entreprenører,
ligesom finansiering og budget skal revurderes. Så vi har stadig en del udfordringer, men klør
stadig på efter bedste evne.
Hvad så med det kommende byggeri på Vigersted Bygade 2
Også dette projekt har sine udfordringer. Det var fra begyndelsen stillet i udsigt, at der måtte
opføres 2 dobbelte landsbyhuse på grunden. Dette blev dog i forbindelse med ”miseren”
omkring fællesarealet og søen ændret til, at der nu var krav om en ny lokalplan for grunden.
Og for at det ikke skal være helt nemt, skal denne lokalplan afvente godkendelse af
kommuneplantillægget. Det betyder, at grunden i bedste fald kan bebygges fra ca. oktober
2019. Ejeren af grunden er dog i fuld gang med forberedelse til byggeriet, så det kan sættes i
gang straks de nye vilkår er på plads.
Høringssvar udarbejdet og indsendt til Ringsted Kommune i 2018
•

18. januar 2018

Høringssvar vedr. kommunens trafikhandleplan

•

22. januar 2018

Høringssvar vedr. cykelsti fra Roskildevej til Vigersted skole

•

15. august 2018

Høringssvar vedr. cykelsti bag om Snekkerupvej 2

•

12. september 18 Høringssvar vedr. kommunens budget 2019

•

12. december 18 Høringssvar vedr. partshøring projekt Bymidte

Hundelufterområde ved Oplevelsesstien
Dialog med kommunen startet sommeren 2018 og endeligt forslag indsendt til kommunen
december 2018. Hundelufterområdet foreslås mellem Pæleeng ved Oplevelsesstien mellem
Vigerstedvej og Ejdamsvej. Endelig udformning foregår i dialog med kommunen.

Velkomsbrev til tilflyttere
Vi har fremstillet et lille velkomstbrev som rådsmedlemmer kan tage med rundt til nye
tilflyttere. Der bliver også uddelt foldere om lokalområdet serværdigheder f.eks. Vigersted
kirke og seneste nummer af lokalnyt.
Aktivitetsudvalget
•

Sct. Hans ved Torben Lollike

•

Historieaften

•

To meget velbesøgte ture til kong Humles Borg i Humleore

•

Fastelavns arrangement

•

Kildemarked i september

•

Mv.

Klyngesamarbejdet Søhøjlandet Sjælland
Klyngesamarbejdet er igangsat som et lokalt drevet borgerprojekt med det formål at søge
fælles samarbejde og synergi mellem lokalområderne i Fjellebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/
Valsølille og Haraldsted/Allingemagle.
Rigtig mange borgere i det fælles lokalområde er kommet frem til nogle overordnede temaer,
som der ventes meget af. Arbejdets første fase afsluttes ultimo marts 2019 med strategi- og
handleplan for disse overordnede emner:
•

Naturpark og tilgængelighed til naturen

•

Cykelstier mellem landsbyerne i lokalområdet – rekreative og som cykelveje til skolerne

•

Outdoor - motion og aktiviteter i naturen

•

Faciliteter på den lidt længere bane

Projektet er støttet af Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og DGI. Blandt andet med
ansættelse af en projektmedarbejder. De fire lokalråd har stået for opstart og ansøgning til
fondene. Ringsted Kommune er medspiller og deltager med en administrativ medarbejder.
Deltagelse i Landsbyforums bestyrelse
Per Aagaard er fast deltager i Landsbyforums bestyrelse med Peter Hansen som suppleant.
Landsbyforum behandler overordnede fælles interesser for kommunens 10 lokalområder og
har bl.a. 2 årlige møder med kommunens økonomiudvalg og et med byrådet. Landsbyforum
stiller med repræsentanter til forskellige råd i kommunen og varetager således
landområdernes interesser på mange forskellige områder.
Landsbyforum indstiller og godkender ansøgninger til tre landdistriktspuljer i Ringsted
Kommune:
•

Kulturpuljen

– til kulturelle arrangementer

•

Tema Udviklingspuljen

– til mindre aktiviteter og projekter

•

Helhedsplanpuljen, millionpuljen

- til større projekter

Konkluderende vil vi sige, at 2018 har været et svært år uden opnåelse af de store
resultater, hvilket vi håber på i det kommende år og ønsker det nye Lokalråd al mulig held og
lykke.

