
 

 

Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 
 
Lokalrådsmøde den 15. januar 2018 kl. 19:30. 
Mødet blev holdt hos Peter Hansen, Ågerupvej 141, 4140 Borup. Telefon: 20 83 60 90 
 
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, Berit Galberg, Peter 
Hansen, Per Hermansen, Michael Kalmberg og Tomas Lerche-Vestergaard 
 
Afbud fra: Kenneth Eis 
 
Referat: 
 
Nye punkter til dagsorden 
Regnskab kommer under punktet generalforsamling. 
 
Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
Klyngesamarbejde med Kværkeby, Jystrup, Haraldsted og Vigersted 
Borgermøde den 21. januar 2018 på Vigersted skole 
Der er blevet delt løbesedler ud i hele Vigersted Sogn og hængt op de steder i byen, hvor det 
er relevant. Desuden er det sendt ud på skolens intranet samt børnehusets.  
 
Foreløbig vision 
Visionen for landsbyklyngen er at udvikle hele lokalområdet, så det bliver endnu bedre at leve 
og bo i – gennem hele livet.  
 
Vi tror på, at vi kan mere, når vi arbejder sammen. Og at lokalområdet kan styrkes ved 
samarbejde og synergi på tværs af landsbyer og sogne, ved at synliggøre og bringe lokale 
potentialer i spil, og ved at flere borgere bliver aktive. Det vil vi arbejde for ved at styrke tillid, 
samarbejde, aktiviteter og fællesskab på tværs af landsbyerne. 
 
Indtil videre har vi forslag til tre konkrete temaer, som klyngen kan arbejde med: 
  

• Udvikling af muligheder for at anvende områdets natur 

• Fælles strategi for udvikling af faciliteter 

• Styrke fællesskab og aktiviteter. 

Proces 
Den igangværende proces er i sin spæde start - med det formål at finde frem til de borgere i 
klyngeområdet, der har lyst til at byde ind med idéer. Ligeledes arbejdes der på at finde frem 
til borgere, der gerne vil være med til af drive processen frem mod et endnu bedre 
lokalsamfund. 
 
Ideer 
Et eksempel på ideer af fælles interesse kunne være modernisering og udvidelse af Vigersted 
Hallen og etablering af fælles sports – og kulturfaciliteter i de involverede lokalsamfund. Men 
der er frit valg på alle hylder, når blot enighed opnås indenfor Klyngen. 

- Møde med Idrætsforeningen er afholdt ved Per og Per. 
- Møde med menighedsrådet. Peter har sendt materiale til Asger Bak, formand for 

menighedsrådet. Og har talt med ham i telefonen. Ingen tilbagemelding om interesse 
for møde og projekt. 



 

 

- Vigersted skole og skolebestyrelse. Per og Peter har været til møde. 
- Vigersted børnehus og forældrebestyrelse. Per og Peter har været til møde. 
- Forsamlingshuset. Per snakker med bestyrelsen. 
- Grundejerforeninger. Ingen kontakt p.t. 
- Mathea og Torben Jensen, samt Niels Arentoft spørges, om de kunne have lyst til at 

være en del af klyngesamarbejdet. Se sidste referat.  
 
Praktisk arbejde i forbindelse med mødet den 21. januar 2018 

- Styregruppen mødes på skolen kl. 13 for opstilling af stole mv. Også opstilling i 
forsamlingshuset. Hjælp søges, hvis muligt. 

- Spisning arrangeres af styregruppen. 
- Borddækning i forsamlingshuset. 
- Indkøb af øl og vand. Styregruppen arrangerer. 
- Per Aa sørger for at der mulighed for at få en vand på skolen. 
- Oprydning og rengøring. Per Aa kontakter Mathea, samt kontakter Niels angående 

duge.  
- Kommunikation. Styregruppe og proceskonsulent.  

 
Cykelsti Vigersted Skole til Roskildevej.  
Borgermøde den 22. januar kl. 19-20:30 på Vigersted skole. 
Fremføre vores fælles argumentation for den tilsyneladende bedste løsning, som kommunen 
anbefaler? Vi vægter stadig meget højt, at der skal være en sikker overgang over Roskildevej. 
Med det taget i betragtning, støtter vi kommunen i deres forslag som går langs åen og ender 
ved undergangen ved plejecenter nord.  
Vi ønsker en etablering hurtigst muligt.  
Indgår i vores høringssvar. 
 
Projekt Bymidten 
Færdig rapport fra Niras er modtaget. 
Fondsansøgninger sættes i gang. Peter og Per Aa samarbejder om fondsansøgningerne. Skal 
gerne på plads inden den 15. feb. 2018.  
Steffie sender tilbud fra legepladsfirmaer til Peter. Kan bruges til fondsansøgninger.  
 
Planlægning af Generalforsamling 
Vi har valgt at ændre tidspunktet til kl. 15 og der vil blive serveret øl og vand.  

- Søndag den 28. januar 2018 kl. 15. 
- Vigersted forsamlingshus. Forsamlingshus er OK. 
- Dirigent. Per Aa spørger Niels Arentoft.   
- Indbydelse og presse. Peter laver indbydelser og pressemeddelelse, der bliver printet 

og hængt op relevante steder. Michael ændrer dato på hjemmesiden og lægger en 
pressemeddelelse op. Steffie lægger pressemeddelelse på Facebook. 

- Regnskabet er gennemgået.  
- Der fremskaffes et lærred til fremvisning af regnskabet.  

 
På valg til bestyrelsen for 2 år er: 

- Peter Hansen  - ønsker ikke at genopstille   
- Berit Galberg   - ønsker at genopstille 
- Per Hermansen  - ønsker at genopstille 
- Per Aagaard   - ønsker at genopstille 
- John Friis-Mikkelsen  - ønsker at opstille som suppleant 

 
Suppleanter på valg for et år er: 

- Steffie Ravn Møller  - ønsker i stedet at opstille som bestyrelsesmedlem 
- Tomas Lerche-Vestergaard - ønsker i stedet at opstille bestyrelsesmedlem 
- Nye emner kontaktes af Peter, Berit og Steffie 

 
Opdatering af vores helhedsplan 
Den nuværende helhedsplan skal revideres/opdateres. Skulle have været klar i 2017? Peter 
retter til og sender rundt til eventuelle kommentar inden for 14 dage.   



 

 

 
Høringssvar vedr. Trafikhandleplan 2017 er indsendt 
 
2-1 veje i Vigersted 
Indgår i vores høringssvar. 
Endnu engang er intet sket. Kommunen har svaret på vore henvendelser og meddelt at 
arbejdet vil blive udført senest ultimo oktober 2017 og at man i øvrigt afventer godkendelse 
fra Politiet. 
Per H kontakter Torben Lollike og forklarer situationen omkring 2-1 vejes nuværende status i 
byen.  
 
Opgradering Ejdamsvej 
Indgår i vores høringssvar. 
Kommunen har meddelt at det nødvendige arbejde vil blive udført inden ultimo oktober 2017. 
En privat lodsejer har været ude at rette op på den store mængde vand. Vand er der stadig på 
ca. halv bredde hele vinterhalvåret. Der står stadig vand. Per H tager kontakt til kommunen 
igen, da udbedringen ikke sket. 
 
Aktivitetsudvalget 

- Det historiske Vigersted den 17. jan. 2018. Pt. er der 109 tilmeldte.  
- Der arbejdes på en tur til Kong Humbles borg i Humleore til efteråret.  
- Der er fastelavn den 11. februar 2018. Der skal findes nogle nye til at arrangere! 

Tomas, John og Berit hjælper gerne til, men der skal en ansvarlig, der styrer slagets 
gang og sørger for at dele opgaverne ud. Eftersøges på Facebook. Manual sendes 
rundt. 

- Sct. Hans. Julie Zeuthen, Tina Mathiasen, John og Tomas hjælper til. Et par eventuelle 
båltaler kan være Torben Lollike eller formanden for Vigersted Lokalråd. 

- Dilettanterne satser på at spille udendørs egnsspil i bymidten den 21.-23. juni 2019 
med tre forestillinger. 

- Evt. Kildemarked afhænger af, hvor langt søen er nået.  
 
Nabohjælpskilte 
Skiltene er i hænderne på produktionsskolen. De skal aftale med teknisk forvaltning, hvor det 
er muligt at placere skiltene. Per H har rykket produktionsskolen omkring et endeligt svar 
omkring placeringen og vil rykke endnu en gang.  
 
Mobile og lette stativer til vores bannere 
John kontakter Kenneth omkring status på stativerne.  
 
Eventuelt 
Steffie og Berit sender deres iagttagelser til Ståle Ullestad, Ringsted Kommune vedr. 
Oplevelsesstien. 
 
Forslag til næste rådsmøde 
13. februar 2018 kl. 19:30 hos Per Aa. 
 
 
Bilag: Mailliste 
 
Rådsmedlemmer 
 
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 


