
 

 

Generalforsamling  
Vigersted Lokalråd 

Søndag den 28. januar 2018 kl. 15.00 i Vigersted Forsamlingshus  
Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

Dagsorden:  
 
Peter Hansen byder velkommen. 
a.    Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Per Aagaard. Referent: Steffie Ravn Møller. 
Generalforsamlingen er varslet i korrekt tid og kan afholdes i forhold til vedtægterne.  
b.    Valg af stemmetællere 
Stemmetæller: Tomas Lerche Vestergaard og Jørgen Gress Nielsen. 
c.    Aflæggelse af beretning v. Peter Hansen 
 
Beretning for året 2017 
 
Året 2017 har været med både op- og nedture. Der har som sædvanlig været en del 
høringssvar til Ringsted Kommune, en masse møder vedr. cykelsti, opgradering af Vigersted 
Bymidte, Klyngesamarbejde og selvfølgelig de mange gode aktiviteter gennem året. 
Jeg vil nævne de væsentligste begivenheder og fokuspunkter gennem året: 
 
Røde veje i Vigersted by og opgradering til 2 minus 1 veje 
Det er en lang og besværlig proces at få de røde veje repareret og gjort til 2 minus 1 veje. Det 
til trods for at kommunen ved flere lejligheder har lovet det. Selv med adskillige henvendelser 
til kommunen – både skriftligt og mundtligt – er det endnu ikke lykkedes. Vi kan kun håbe, at 
den nye sammensætning politisk vil bære frugt.  
 
Ejdamsvej 
Kommunen har sat i udsigt at vejstykket på ca. 30 meter ved skoven hæves. Først så vejen ud 
til at blive opgraderet i foråret 2017, derefter inden vinteren 2017. Intet er endnu sket, selvom 
problemet har stået på i mere end 10 år og er påpeget adskillige gange i tidsrummet.  
 
Cykelsti fra Vigersted Skole til Roskildevej 
Etablering og linjeføring er endnu ikke afklaret. Kommunen har af flere omgange været i dialog 
med Vejdirektoratet, der bestemmer, om der kan køres dobbeltrettet på cykelstierne langs 
med Roskildevej og om tunnelen ved Plejecenter Nord kan benyttes af cyklister.  
I korte træk har kommunen indsnævret arbejdet til to løsningsforslag: 

- Den blå linjeføring op over Rusgårds Bakke til Roskildevej via Værkevadsvej. 
- Den røde linjeføring langs med Mølleåen og krydsning af Ortved Lund og herefter langs 

et markgærde op til plejecenteret og tunnelen under Roskildevej. 
Vigersted Lokalråd kan i princippet gå ind for begge løsninger. Dog kun den blå linjeføring, hvis 
der etableres et lyssignal eller anden sikker krydsning af Roskildevej ved Værkevadsvej. Vi går 
ikke ind for helleanordninger ved Værkevadsvej og ved Nebs Møllevej som en evt. løsning. 
Lokalrådet har anbefalet kommunen at genoptage dialogen med Vejdirektoratet på øverste 
politiske niveau omkring lyssignal ved Værkevadsvej og dobbeltrettet cykelsti fra 
Værkevadsvej til tunnelen ved Plejecenter Nord. 
Vi har ligeledes anbefalet at cykelstien bliver belyst. 



 

 

Også for strækningen gennem Vigersted landsby har vi indsendt forskellige løsningsmodeller. 
Dette for at gøre cykelstien så sikker som mulig, herunder vejkrydset Snekkerupvej, Rusgårds 
Bakke og Vigersted Bygade. 
Den samlede projektpris ligger væsentligt over det forventede niveau, uanset hvilken løsning 
der kommer i spil.  
Vi afventer nærmere dialog med Ringsted Kommune. 
 
Nabohjælpskilte 
Skilte er indkøbt og standere er produceret. Desværre venter vi på kommunens anvisning af, 
hvor standerne må nedgraves. Dette gøres af Produktionsskolen i Haraldsted. Igen en sag der 
er år om at rykke. Mange andre steder i landet sættes disse skilte op – uden problemer og 
uden kommunens godkendelse. Vi har nok været for ”lovlydige”. 
 
Vigersted Bymidte 
Ultimo året 2017 har vi modtaget det endelige projektforslag fra Niras A/S, der har hjulpet os 
med jordberegning og meget mere. Ligesom de har udarbejdet budgetoverslag for udførelsen 
af søen mv. Ligeledes har vi indhentet tilbud fra to virksomheder for etablering af ca. 4 
legelokationer, samt borde og bænke. Alt dette har taget lidt længere tid end først forventet. 
Så derfor går fondsansøgningerne først i gang nu. 

- Træfældning skulle være afsluttet inden 1. februar 2017 pga. rågekolonien. Dette 
lykkedes. Men desværre er træstødene endnu ikke fjernet, hvilket skæmmer området. 
Vi har to gange fået lovning på at de fjernes straks jorden kan bære og at der planeres 
efterfølgende. 

- Foreløbige omkostninger til forundersøgelser og projektering af søen er ansøgt og 
afholdt af Helhedsplanpuljen. 

- Vigersted Bygade 2 – (Uffes hus). Når søen og jorden herfra er placeret på by-fælleden 
tænker lodsejer at opføre 2 dobbelte landsbyhuse på grunden.    

  
I forhold til kommunen arbejder vi fortsat på flere fronter, herunder: 

- Sammen med skolen arbejder vi på en sikker afsætningsplads foran skolen på 
Snekkerupvej. Dette er budgetsat og forventes gennemført i 2018. 

- Fortov på indersiden af Vigersted Bygade hele vejen rundt. 
- Ny opgraderet parkeringsplads foran Vigersted Kirke og forsamlingshus. 
- 40 km indenfor alle byskilte til Vigersted By. 
- Stillevej foran forsamlingshus og kirken. 
- Ubetinget vigepligt ved alle indfaldsveje til Bygaden, for at få sænket farten. 

 
Aktivitetsudvalget har i årets løb gennemført følgende arrangementer: 

- Generalforsamling med bankospil og rigtig flotte præmier. Ca. 90 – 100 fremmødte. 
- Fastelavn. 
- Byvandring ”Det historiske Vigersted” 
- Sankt Hans i Vigersted med borgmesteren som taler. 
- Kildemarked på by-fælleden med rigtig mange besøgende. 
- Valgmøde i november med stort fremmøde. 
- Sammenkomst om ”Det historiske Vigersted” også med rigtigt godt besøg. 
- Deltagelse i Oplevelsesstiens åbning den 10. september. 
- Presseinformation til dagspressen med flotte resultater. 

 
Klyngesamarbejde med naboerne 
Lokalrådene i Kværkeby, Vigersted, Jystrup og Haraldsted har i 2017 været i gang med at 
afprøve, om det er muligt at finde nye ressourcestærke borgere med tid og lyst til at finde 
relevante fælles emner til samarbejde, optimering og udvikling til fordel for hele lokalområdet i 
Ringsted Nord. 
 
Dialogmøde med Ringsted Kommune primo marts 2017 



 

 

Stort set alle væsentlige emner for Vigersted lokalområde blev drøftet ved et møde i 
forsamlingshuset med tre ansatte fra kommunen. Efterfølgende fik vi den melding, at emnerne 
var i ”proces”. Det er for os et lidt bekymrende udtryk. For intet er siden lykkedes færdiggjort. 
 
Høringssvar 
Vi har i årets løb indsendt høringssvar vedr. kommunens budget 2018, hvor alle væsentlige 
budgetmæssige emner for Vigersted lokalområde er medtaget. 
 
Landsbyforum 
Per Aagaard fra Vigersted Lokalråd sidder i Landsbyforum bestyrelse. Landsbyforum er vores 
paraply interesseorganisation, der varetager kommunens 10 lokalområders overordnede 
interesser. Landsbyforum har foretræde for Byråd og Økonomiudvalg og kan her fremføre 
synspunkter for kommunens landområder.  
 
Desuden behandler og godkender Landsbyforum alle ansøgninger til de tre vigtige puljer: 

- Helhedsplanpuljen  ca. kr. 1 mio. pr. år 
- Kulturpuljen   ca. kr. 100.000 pr. år 
- Temaudviklingspuljen ca. kr. 200.000 pr. år 

 
Tak til alle  
Alle har ydet en stor indsats for vort lokalområde – og en stor tak for det. 
 
 

Kommentar fra generalforsamlingen: 
Røde veje og opgradering:  
En borger har fået oplyst, at der skal være dobbelt-kloakering i Ringsted nord. Der skal laves 
en projekteringsplan i 2018. 
I forbindelse med projekt bymidten har Vigersted lokalråd gentagende gange haft kontakt med 
kommunen og Ringsted Forsyning i forhold til dobbelt-kloakering, uden at de har givet et 
konkret tidsperspektiv.  
Per Hermansen vil tage kontakt til kommunen.  
Cykelstien: 
Der er en kommentar om at det røde scenarie er den mest oplagte mulighed, da det menes at 
tunnellen vil være den sikreste krydsning af Roskildevej.  
Der kommenteres på for og imod blå scenarie ved borgermødet (over Rusgårds Bakke).  
Lokalrådet har anmodet Klima- og Miljøudvalget om at tage problematikken om lysregulering 
op på et højere politiske niveau i forhold til at få Vejdirektoratet med på at lave et lyskryds ved 
Værkevadsvej/Roskildevej.  
Forslaget med etablering cykelstien er i sin tid kommet fra Vigersted Lokalråd.  
Det røde scenarie giver bedst mulighed i forhold til udskolingsbørn fra Jystrup og bebyggelsen 
Nebs Møllevej.   
Børn vælger altid den korteste vej.  
Per Aagaard gør igen opmærksom på at Vigersted lokalråd går ind for en sikker løsning over 
Roskildevej. 
Naboskilte:  
Per Hermansen vil igen kontakte produktionsskolen i Haraldsted og Teknisk Forvaltning 
omkring placeringen og for en dato for opsættelsen. 
Aktivitetsudvalget: 
Der manglede at blive nævnt en byvandring i september med et flot antal fremmødte. 
Formandens beretning er godkendt. 
  
d.    Kassererens beretning v. Michael Kalmberg  



 

 

Regnskabet er revideret af lokalrådets to revisorer uden bemærkninger. Regnskabet kan findes 
på vigersted.net. 
 
Regnskabet er godkendt. 
 
e.    Indkomne forslag – ingen forslag er indkommet.  
 
f.     Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet 

 
Valg af rådsmedlemmer for 2 år  
 
På valg er: 
Berit Galberg – modtager genvalg og er genvalgt 
Per Aagaard  – modtager genvalg og er genvalgt 
Per Hermansen - modtager genvalg og er genvalgt 
John Friis-Mikkelsen - ønsker ikke genvalg. Opstiller gerne som suppleant 
Peter Hansen - ønsker ikke genvalg  
 
Steffie Ravn Møller modtager gerne valg til lokalrådet og er valgt 
Tomas Lerche Vestergaard modtager gerne valg til lokalrådet og er valgt 
Andre emner, der modtager valg til lokalrådet. Det var der ikke. 
 
Valg af 2 suppleanter for 1 år  
 
På valg er: 
Steffie Ravn Møller - Opstiller som rådsmedlem – og blev valgt 
Tomas L. Vestergaard - Opstiller som rådsmedlem – og blev valgt 
 
Som nye suppleanter blev valgt: 
John F. Mikkelsen - blev valgt 
Peter Hansen - blev valgt 
 
Ingen andre emner stillede op  
 

g.    Valg af revisorer   
 
På valg er: 
Mariann Hansen  – modtager genvalg og er genvalgt 
Birthe Noack                    - modtager genvalg og er genvalgt 
 

h.    Eventuelt 
Der blev givet udtryk for at Vigersted er kommet på landkortet. Vi har gjort os positiv 
bemærket med alle de aktiviteter vi har gang i. 
En stor ros skal lyde til Peter Hansen som formand. Han har lagt en masse energi og et 
kæmpe stykke arbejde i Vigersted Lokalråd.  
Peter Hansen blev kontaktet ved Klyngesamarbejdets borgermødemøde om at foreninger, 
menighedsråd og lokalråd i de fire sogne fremadrettet bør koordinere deres aktiviteter, så de 
ikke falder sammen. Det vil give en mulighed for, at man i de fire sogne også kan benytte sig 
af de fine og gode aktiviteter, der er i nabosognene.  
 
Referent: Steffie Ravn Møller, den 28. januar 2018 
 
Dirigent: Per Aagaard, den 28. januar 2018  


