
Referat af lokalrådsmøde afholdt hos Anette den 11. August, 2015. 
 
Til stede var: Palle Kristoffersen (PK), Anette Fog (AF), Berit Galberg (BG), Peter Hansen (PH) , Michael 
Kalmberg (MK), Kim Verner Petersen (KVP) og Laura Irwin Rossing (LIR) 
Fraværende: Per Hermansen (PEH) og Kasper Rossing (KR) 

 

Referent: Laura Rossing 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

Opfølgning på ”sager” fra referatets pkt. 

1) Referat fra sidste 

2) Helhedsplaner 

Peter og den øvrige følgegruppe - to landsbysforumsfolk, borgmester og direktion - havde et møde i 

kommunen om, hvordan man kan implementerer en helhedsplan ind i en bevarende lokalplan. Man laver en 

planstrategi der efterfølgende skal danne baggrund for en kommende kommuneplan, der udkommer hvert 
fjerde år. Lokalplaner indgår i en kø-proces. Vi skal derfor så hurtigt som muligt fra vores side lave et 

anmodningsbrev til forvaltning, hvor vi beder om at Vigersteds helhedsplan bliver grundlaget for en 
bevarende lokalplan. Palle udarbejder hurtigt et udkast til anmodning til fremsendelse til kommunen. 

Vi kan, inden da, gå i gang med bymidten, da denne ikke nødvendigvis kræver en lokalplan. Inden vi kan 
indsende materiale til screening og fondsansøgninger, skal vi have ’baglandet’ i orden. Det gælder 

menighedsrådet, forsamlingshuset og de væsentligste lodsejere. De to førstnævnte og Bygaden 2 er afklaret 
og Per er i gang med kontakt til øvrige lodsejere, herunder også gerne husene mellem kirken og 

forsamlingshuset. Kommunen bruger 14 dage for at screene en ansøgning og melder derefter tilbage, hvis 
der ikke er problemer. Alt med lovgivning skal vi selv stå for. 

Vi har haft et møde med meningsrådet og med forsamlingshusets bestyrelse. De udtrykker stor tilfredshed 
for at vi gør de ting, der er forslået. Desuden er menighedsrådet meget positive omkring det med 

boldbanen, og vi skal i dialog med dem omkring det. Vi har planer om at holde et tilsvarende møde med 
Idrætsforeningen. Hvem indkalder? 

Vi kan evt. søge midler fra helhedsplanpuljen til udarbejdelse af for-projekter til f. eks. bymidten, 
haludvidelse etc. Vi skal have afklaret screening i kommunen inden. 

Palle laver et udkast til et brev til kommunen. Peter, Per og Kasper arbejder videre med projektet om 
bymidten og udsender oplæg til planen i løbet af en uges tid. 

3) Cykelstien 

At den er i process, og at vi bliver involveret.  

Palle følger op på 2-1 vej og Snekkerup. 

De øvrige ting bliver lavet i byen i august/september. 

4) Historieprojektet 



Intet nyt 

5) Velkomstfolderen 

Lidt nyt. Berit vil spørge Brian om at tage nogle billeder inden slut sommeren. 

6) Bogbussen 

Det bliver taget op i landsbysforum omkring en skilt, men blev nedstemt. Berit spurgte om de kunne komme 
til Kildemarked, men de kunne ikke i år, men gerne vil til næste år. 

7) Byport 

Landsbyforum kører ikke videre med at lave ens byporte.  

8) Lønager henvendelsen 

Palle har prøvet at komme i kontakte uden held. Palle vil prøve igen. Kim har også tilbudt at snakke med 

dem. Vi vil foreslå dem at snakke med borgmesteren, evt. men en fra lokalråd. 

9) Sankt Hans 

Velbesøgte. Bålen brændt meget hurtigt ;-) . Det er sidste gang at det kan holdes på skolens boldbaner. 

Kommunen anviser ikke, at det er deres opgave at finde et sted.  

Bageste på boldbanerne kunne være en mulighed. Ellers har Birte Noack foreslået Bredagervej, men 

grundejerforening skal spørges om det er en mulighed. Ellers er området ned ved vandværket en mulighed. 

Berit oplyser at skolen er interesseret i at have en bålplads til undervisning. 

Vi kan forhøre os til grundejerforening; eller skolen. Palle vil snakke med Jette fra skolen. 

En overvejelse kunne være at søge om at lave en gruse plads, hvis det skulle være. 

10) Kommende Aktiviteter: inkl. Kildemarked 

Det bliver holdt den 6. september.  

Der var ca. 50 med til gamle lege dagen med en konsulent fra Gørlev. Det blev en stor succes. 

En tur til arbejdsmuseet den 22. september. Berit søger penge til turen.  

Lokalhistoriske arkiv, de vil komme med nogle af de gamle billeder af Vigersted den 18. januar, 2016. Mere 
kommer i lokalnyt. 

Cykelløb den 14. august; kommer igennem Vigersted. Berit har overtaget korrespondancen med dem. Berit 
og Anette hjælper til (og gerne flere). 

Kildemarked: 

Tema’et: Er Vigersted en aktiv by? Vil du være med? 



Fokus på aktiviteter: Berit tager mappen med med de tidligere forslag, og så kunne folk fylde med.  

Info om Kulturpuljepenge og andre midler til arrangementer etc. Hvad kan lade sig gøre? Og hvordan? 

 

 

11) Lokalnyt 

Vi skal aftale inden den næste kommende lokalnyt, hvad der skal stå i lokalnyt. Der kommer aktiviteterne 

med.  

13) Hjemmeside 

Man bedes melde tilbage om en evt opdatering af hjemmeside profil til Michael.  

Årsberetning etc skal også på. 

14) Evt.  

Bjørneklo 

Der er bjørneklø omkring Rosengård og kommunen omkring Bjørneklø i området. Kommunen har fået 

henvendelse fra forskellige borger omkring det, uden at der er sket noget. 

Kasper og Laura henvender kontakt til en fra kommunen ved lejlighed. 

Oplevelsesstien  

Den 24. august kl 13. er der officielt åbning af Oplevelsesstiens 2 første strækninger, hvoraf den ene ligger 

delvis i Vigersted sogn. Indvielse foregår fra Roskildevej ved Vigersdal Å i bunden af Vigersdal bakke. 

Indvielsen omfatter bl.a. en tur fra Roskildevej til Vrangeskov langs med Haraldsted sø og retur med særlig 
bustransport til Roskildevej. 

13) Næste møde: 

Den tirsdag 15. september, 2015; gerne hos Per, kl 1930. 

 


