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Mere end 60 borgere fra Vigersted Sogn var med til at give grønt lys for et nyt lokalråd søndag 

den 15. april 2012. Specielt var flere tilflyttere og unge mødt op for at medvirke til oprettelsen 

af Lokalrådet. 

 

Inden den stiftende generalforsamling blev der redegjort for alle de gode ting, der allerede er 

med til at binde lokalområdet sammen. Ikke mindst skolen, vuggestuen og børnehaven blev 

fremhævet, samt plejecenteret i Ortved. Og selvfølgelig blev også de mange foreninger 

fremhævet. Herunder idrætsforeningen, voksenklubben, forsamlingshuset m.fl.  

 

Tidligere var skolebestyrelsen en central aktør i forhold til kommunen, når lokale Vigersted 

emner skulle plejes. Men med den nye skolestruktur, får skolebestyrelsen en anden og bredere 

opgave at varetage, hvilket fremover også inkluderer Kværkeby og Jystrup. Ikke mindst derfor, 

har Vigersted brug for sit eget lokalråd 

 

K-udvalget vil blive bevaret i sin nuværende form, men som et fast underudvalg under 

lokalrådet. Også et fast informationsudvalg bliver en del af den fremtidige lokale struktur. 

 

Under hele mødet var der en livlig og rigtig god debat med overvejende positive 

tilkendegivelser. 

 

Skolebestyrelsesformand Anette Fog klarede opgaven som dirigent på bedste vis, selvom der 

ikke manglede forslag til forbedring af vedtægterne. De konstruktive forslag blev vendt og 

drejet og straks indarbejdet i vedtægterne efterhånden som debatten skred frem. Efter en 

times tid var forsamlingen enige om et sæt vedtægter, som alle kunne bifalde. 

 

Interessen for det nye Lokalråd viste også sin styrke i det efterfølgende valg af 

rådsmedlemmer. Ikke mindre end 11 borgere stillede sig til rådighed, heraf flere nytilflyttede. 

Og for at lette valget var der to opstillede, der i bedste mening trak sig i denne omgang. Der 

blev således valgt 7 rådsmedlemmer og 2 suppleanter. 

 

 

Fakta: 

 

Vigersted Lokalråd 

Stiftet den 15. april 2012  

 

Som dirigent blev valgt Anette Fog 

 

Vedtægter blev godkendt. 

 

Følgende rådsmedlemmer blev 

valgt for 2 år: 

Hanne Mikkelsen, Vigersted 

Palle Kristoffersen, Snekkerup 



Kim Petersen, Vigersted 

Peter Hansen, Ågerup 

 

Følgende rådsmedlemmer blev 

valgt for 1 år: 

Christina Hinding, Ortved 

Jørgen Gress Nielsen, Vigersted 

Michael Kalmberg, Vigersted 

 

Følgende suppleanter valgt for 1 år: 

Stig Oddershede, Værkevad 

Morten Emil Bruus Madsen, Vigersted 

 

Følgende revisorer valgt for 1 år: 

Uffe Larsen  

Anders Piil 

 

 

Som dirigent:  

 

Anette Fog 

 

Vigersted den 15. april 2012  


