
 

 

 
 
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 
 
Lokalrådsmøde den 7. november 2017 kl. 19:30. 
Mødet holdes 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 og Per Hermansen 
Afbud fra: Michael Kalmberg, Kenneth Eis og Tomas Lerche-Vestergaard 
 
Referat: 
 
Nye punkter til dagsorden 
Ingen punkter. 
 
Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen er godkendt. 
  
Valgmøde i Vigersted forsamlingshus den 9. november 

- Er vi synlige nok omkring valgmødet og kan vi gøre mere? Lokalbladet har haft en 
pressemeddelelse i. Dagbladet ved vi ikke noget om. Steffie har opdateret Facebook og 
gør det igen. Michael har lagt det på hjemmesiden.  

- Kan vi være aktive spørgere på mødet? 
 Per Aa byder velkommen og styrer slagets gang. Lokalrådet tager over, hvis der ikke er 
 tilstrækkelige spørgsmål fra publikum. 

- Folk kan købe øl og vand i baren. Per Aa køber incl. servietter. Vi skal have rigtige glas 
og duge på bordene. 

- Opstilling af borde til panel og fremmødte. Politikerne skal sidde på en række. Der skal 
opstilles borde med mulighed for at tilføje flere. Vi skal opfordre deltagerne til at starte 
med at følge op forrest. 

- Ansøgning til Temaudviklingsmidlerne om seks bannere. Tre til Vigersted og tre til 
Kværkeby. Er afvist. 

- Tidspunkt for opstilling? Vi mødes kl. 17:30 
- Rengøring og oprydning. Alle giver et nap med.  

 
Klyngesamarbejde med Kværkeby, Jystrup, Haraldsted og Vigersted 
 

- 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. Hvem vil være med? Per og Per deltager i 
idrætsforeningens næstkommende bestyrelsesmøde d. 28/11 kl. 19. Peter giver 
Thomas Lausten besked om at vi møder op til deres møde. 

- Møde med menighedsrådet. Hvem vil være med? Peter tager kontakt til Asger Bak, 
formand for menighedsrådet, for at foreslå et møde.  

- Møde med andre foreninger? Peter tager kontakt til skolebestyrelsen og børnehusets 
forældrebestyrelse. Per Aa vil gerne deltage sammen med en eller to andre.  

- Møde/anbefaling af enkeltpersoner? Per snakker med Mathea og Torben Jensen, samt 
Niels Arentoft om de kunne have lyst til at være en del af klyngesamarbejdet.   

 
Samarbejde med andre sogne vedr. hjemmeside 
Afventer sidst afholdte møde i Landsbyforum. Vigersted har givet et svar tilbage om at vi ikke 
ønsker at deltage i samarbejdet med en fælleshjemmeside – Ringstedlandet. Begrundelse bl.a. 
at alle 10 lokalområder bør deltage, hvis det skal give mening.  
 
Projekt Bymidten 
Afventer tilbagemelding fra Niras. Trækker ud pga. efterårsferie.  
Fondsansøgninger sættes i gang straks Niras endelige rapport foreligger. Peter og Per Aa 
samarbejder om fondsansøgningerne.  
 
Opdatering af vores helhedsplan 
Foreløbigt tillæg er indsendt grundet Klyngesamarbejdet. Den nuværende helhedsplan skal 
revideres frem for at lavet et tillæg. Skal være klar i indeværende år.  
 
2-1 veje i Vigersted 
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.  
 
Opgradering Ejdamsvej 
Kommunen har meddelt at det nødvendige arbejde vil blive udført inden ultimo oktober 2017. 
Kommunen/en privat lodsejer har været ude at rette op på den store mængde vand.  
 
Cykelsti Vigersted Skole til Roskildevej 
Hvad er 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. 
 
Aktivitetsudvalget 

- Det historiske Vigersted den 17. jan. 2018 
- Generalforsamling 28. januar 2018 kl. 17:00. Forsamlingshus er OK. Vi vil efterfølgende 

være vært ved spisning kl. 18. Vi undersøger om det er muligt at servere stegt flæsk 
med persillesovs til den nette sum af 80 kr. Per H undersøger med maden.  

- Der er fastelavn den 11. februar 2018. Der skal findes nogle nye til at arrangere! 
- Dilettanterne satser på at spille udendørs egnsspil i bymidten den 21.-23. juni 2019 

med tre forestillinger.  
 
Nabohjælp 



 

 

Standerne er klar. Per er i dag blevet kontaktet af produktionshøjskolen. Teknisk forvaltning 
skal udpege, hvor standerne skal stå. Der er en udfordring pga. rør og ledninger i jorden. 
Produktionshøjskolen tager kontakt til kommunen og så vender de tilbage til Per H.  
 
Mobile og lette stativer til vores bannere 
Status. Pga. Kenneths fravær skal punktet tages op til næste møde.   
  
Eventuelt 
Vigersted i Berlingskes Boligtillæg den 12. november 2018. Også i DR TV i forbindelse med 4 
udsendelser fra kirken. 
 
Per Aa tager kontakt til kontaktpersonen omkring Ringsted kommunes bosætningskampagne 
“Ringsted rykker” om at vi har mulige indslag og familier til deres kampagne.  
 
Berit skriv noget med jubilæet her  
 
Der kommer en lille artikel i Berlinske tidende d. 12. november omkring.  
 
Forslag til næste rådsmøde 
Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19:30 hos. Er der nogen der melder ind? 
 
 
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 


