
Referat	  af	  lokalrådsmøde	  den	  15.	  Sep.	  2015.	  
	  	  

Til	  stede	  var	  Berit,	  Peter,	  Per,	  Kim,	  Palle	  og	  Kasper	  
	  	  

Ny	  formand	  
Palle	  fratræder	  som	  formand	  fra	  d.d.	  grundet	  for	  stort	  arbejdspres	  og	  efterhånden	  manglende	  tilknytning	  
til	  Vigersted,	  bl.a.	  p.g.a.	  hans	  børn	  ikke	  går	  på	  skolen	  længere.	  Kim	  overtager	  indtil	  GF.	  Palle	  har	  gjort	  en	  
kæmpe	  indsats,	  som	  vi	  er	  meget	  taknemmelige	  for.	  
	  	  

Ny	  konstituering	  
Formand:	  Kim	  Verner	  Petersen	  
Næstformand:	  Per	  Hermansen	  
Sekretær:	  Kasper	  Rossing	  
Kasserer:	  Michael	  Kalmberg	  
Best	  medl:	  Peter	  Hansen	  
Best	  medl:	  Anette	  Fog	  
Best	  medl:	  Berit	  Galberg	  
Suppl:	  Laura	  Rossing	  
	  	  
Møde	  med	  Ringsted	  Kommune	  vedrørende	  
Sti	  til	  børnehus.	  Her	  skal	  vi	  drøfte:	  
Belysning.	  	  
Drift	  herunder	  snerydning	  og	  saltning	  
Tidspunkt	  for	  færdiggørelse	  
Belægning	  
Bredde	  
	  	  

Cykelsti	  Rusgårds	  Bakke	  
Her	  har	  kommunen	  haft	  gang	  i	  en	  proces	  med	  entreprenørfirma,	  og	  lovet	  at	  der	  skulle	  være	  et	  oplæg	  til	  
cykelstien	  klart.	  Vi	  afventer	  at	  se	  oplægget	  fra	  kommunen	  
	  	  

Vejbump.	  Her	  skal	  vi	  drøfte:	  
Snekkerupvej	  
Fodgængerfelt	  Ågerupvej.	  Vi	  henviser	  til	  oprindelige	  forslag,	  hvor	  bump	  etableres	  ved	  Bygaden	  samt	  
hajtænder	  v.	  Ågerupvej.	  Ågerupvej	  bør	  holde	  tilbage	  for	  Bygaden.	  
Kan	  byskilt	  flyttes?	  Alternativt	  40	  km	  hastighedsbegrænsning	  indenfor	  byskiltene	  og	  stillevej	  forbi	  
forsamlingshus	  og	  kirke.	  Se	  afsnit	  i	  Helhedsplan	  som	  er	  vores	  anbefaling.	  	  Og	  som	  vi	  tidligere	  har	  besluttet.	  
	  	  
Helhedsplanen.	  Vi	  skal	  have	  talt	  med	  alle	  naboer	  der	  vil	  blive	  berørt.	  Dette	  baseret	  på	  sag	  i	  Kværkeby.	  Vi	  
foreslår,	  at	  vi	  indkalder	  de	  16	  beboere	  til	  møde.	  Dette	  gøres	  i	  form	  af	  en	  skrivelse	  samt	  en	  del	  af	  
helhedsplanen.	  Peter	  laver	  et	  udkast	  til	  følgebrev.	  Planen	  for	  bymidten	  kopieres	  i	  farve	  og	  uddeles	  sammen	  
med	  følgebrev/indbydelse.	  Vi	  foreslår	  en	  søndag	  klokken	  14.30.	  	  Kim	  spørger	  til	  søndag	  den	  27	  sep.	  
Kommentarer	  til	  helhedsplan	  inden	  torsdag.	  Sendes	  til	  Peter.	  Gerne	  med	  farvet	  skrift	  for	  kommentarer.	  Det	  
er	  dette	  kommenterede	  eksemplar	  der	  uddeles	  til	  lodsejerne	  og	  senere	  benyttes	  til	  screening	  i	  kommunen.	  



	  
Peter	  foreslår	  at	  vi	  kan	  søge	  til	  et	  konkret	  projekt	  ud	  fra	  helhedsplansmidlerne	  til	  bymidteprojektet.	  
Spørgsmålet	  er,	  om	  man	  skal	  vælge	  at	  søge	  til	  et	  konkret	  projekt,	  eller	  til	  et	  forprojekt,	  med	  den	  risiko	  at	  fx	  
Realdania	  i	  så	  fald	  ikke	  vil	  være	  med,	  fordi	  de	  så	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  præge	  processen.	  
	  	  

Berit	  foreslår	  at	  vi	  kontakter	  Esben	  Danielsen	  og	  spørger	  ham	  til	  råds.	  Per	  gør	  dette	  efter	  screeningen	  fra	  
kommunen.	  
	  	  
Lokalrådet	  skal	  udarbejde	  en	  følgeskrivelse/brev	  til	  kommunen,	  der	  anmoder	  om	  at	  vores	  helhedsplan	  
ophøjes	  til	  lokalplan/bevarende	  lokalplan.	  Vi	  har	  egentligt	  gjort	  dette	  i	  selve	  helhedsplanen	  da	  denne	  blev	  
indsendt	  første	  gang	  i	  september	  2014	  og	  igen	  senere	  i	  december	  2014.	  Kim	  laver	  et	  brev	  der	  refererer	  til	  
dette.	  Peter	  sender	  mailadresser	  til	  Kim.	  
	  	  
Vi	  bør	  have	  et	  møde	  med	  idrætsforeningen,	  hvor	  vi	  beder	  dem	  om,	  at	  forholde	  sig	  til	  helhedsplanen.	  Kim	  
tager	  kontakt.	  
	  	  
Crowdfunding	  til	  legeplads	  
Kasper	  har	  talt	  med	  beboere	  der	  godt	  ville	  være	  med	  til	  at	  støtte	  anlæggelse	  af	  legeplads.	  	  
Vi	  afventer	  helhedsplanen,	  men	  sker	  der	  ikke	  noget	  til	  foråret,	  vil	  vi	  se	  på	  det.	  
	  	  
Bålplads	  
Vi	  forhører	  os	  om	  det	  kan	  holdes	  på	  idrætspladsen	  længst	  mod	  nord.	  Vi	  beder	  Anette	  Fog	  tage	  kontakt	  til	  
Jette	  Vase.	  
	  	  
Næste	  lokalrådsmøde	  
Deadline	  på	  lokalnyt	  er	  den	  30	  oktober.	  Vi	  holder	  møde	  tirsdag	  den	  20.	  oktober	  hos	  Kim.	  Bannere	  er	  på	  
dagsordenen.	  
	  
	  


