
Generalforsamling  

Vigersted Lokalråd 
Søndag den 27. april 2014 kl. 14:30. Vigersted Forsamlingshus - Store Sal 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

Dagsorden:  
 

a.    Valg af dirigent  

b.    Valg af stemmetællere 

c.    Aflæggelse af beretning  

1. Lokalrådets arbejde og aktiviteter v. Palle Kristoffersen 

2. Kommunale aktiviteter og tiltag herunder kollektiv trafik v. Palle Kristoffersen 

3. Lokalrådets arbejde med Helhedsplan for Vigersted v. Peter Hansen. Se næste side 

4. Etablering af aktivitetsudvalg v. Dorte Skau 

d.    Kassererens beretning v. Michael Kalmberg  

e.    Indkomne forslag  

f.     Forslag fra Lokalrådet 

Ændring af vedtægternes § 4: Lokalrådets organisering, Stk. 2: Faste udvalg. Forslaget er 

begrundet i ønske om tilpasse udvalgene. Forlaget kan ses på hjemmesiden www.vigersted.net 

senest 17. april. 

g.     Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet 

Valg af 3 medlemmer for 2 år. 

På valg er: 

Kim Petersen – modtager genvalg 

Peter Hansen – modtager genvalg 

Palle Kristoffersen – modtager genvalg 

Valg af 1 medlem for 1 år 

Jørgen Gress Nielsen har jf. vedtægterne § 8 ønsket at udtræde 

Valg af 2 suppleanter 

h.    Orientering om udvalg under Lokalrådet 

i.    Valg af revisorer   

På valg er: 

Uffe Larsen – modtager genvalg 

Anders Piil – modtager genvalg 

j.    Eventuelt 

 

Referat: 
 

Ad a.    Valg af dirigent  

Anette Fog blev valgt som dirigent. 

 

Ad b.    Valg af stemmetællere 

Blev udsat til senere, hvis der opstod behov for stemmetællere. 

http://www.vigersted.net/


 

Ad c.    Aflæggelse af beretning  

Beretningen blev taget til efterretning, dog således at punkterne vedr. Helhedsplanen for 

Vigersted og Aktivitetsudvalget blev flyttet til henholdsvis eventuel og orientering om udvalg, 

da begge punkter er aktuelt fra 2014 og fremefter. Beretningen kan ses på hjemmesiden 

www.vigersted.net 

  

Ad d.    Kassererens beretning v. Michael Kalmberg 

Regnskabet blev godkendt og kan ses på hjemmesiden www.vigersted.net 

  

Ad e.    Indkomne forslag 

Ingen forslag var indkommet. 

  

Ad f.     Forslag fra Lokalrådet 

Ændring af vedtægternes § 4: Lokalrådets organisering, Stk. 2: Faste udvalg. Forslaget blev 

godkendt og lyder således: ”Aktivitetsudvalget koordinerer arrangementer i lokalområdet på 

tværs af foreninger og medvirker til idéudvikling”. Ændringen kan ses på hjemmesiden 

www.vigersted.net. 

  

Ad g.     Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet 

Valg af 4 rådsmedlemmer: 

Per Hermansen blev nyvalgt for 2 år. 

Kim Petersen – modtog genvalg for 2 år. 

Peter Hansen – modtog genvalg for 1 eller 2 år. Antal år afgøres på 1. rådsmøde. 

Palle Kristoffersen – modtog genvalg for 1 eller 2 år. Antal år afgøres på 1. rådsmøde. 

 

Lokalrådet består herefter af 7 rådsmedlemmer: Michael Kalmberg, Kasper Rossing, Dorte 

Skau, Per Hermansen, Kim Petersen, Palle Kristoffersen og Peter Hansen. 

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år. Suppleanter følger møderne, så vidt det er muligt. 

Laura Rossing og Anette Fog blev valgt. 

 

Ad h.    Orientering om udvalg under Lokalrådet 

I Dorte Skaus fravær´, orienterede Birit Galberg om formålet med Aktivitetsudvalget og de 

rammer udvalget arbejder under. Udvalget består af Dorte Skau som kontaktperson, Julie 

Zeuten, Bente Holm; Mette Dybvad og Berit Galberg. Udvalget har en koordinerende funktion 

og opsamler idéer til aktiviteter. Der blev fremlagt idéer fra idébanken, hvor borgere kunne 

skirive sig på, hvis der var interesse for deltagelse. Alle idéerne lægges på hjemmesiden med 

opfordring til at melde ind for deltagelse. 

 

Ved ansøgninger til kommunens ”Udviklingsmidler” og ”Kulturmidler” kan Lokalrådet bidrage 

med formelle ansøgninger.  

  

Ad i.    Valg af revisorer   

Uffe Larsen – modtog genvalg. 

Anders Piil – modtog genvalg. 

 

Ad j.    Eventuelt 

Helhedsplanen: 

http://www.vigersted.net/
http://www.vigersted.net/


I forbindelse med den igangværende proces for udarbejdelse af helhedsplan for Vigersted 

lokalområdet, opfordrede Lokalrådet alle til at komme med ønsker og forslag som supplement 

til de mange ønsker, der allerede er indgået til Lokalrådet via tidligere møder, spørgeskema 

ved Kildemarked og borgerhenvendelser. 

 

Det er nu processen kører - og det er nu, vi skal være med, hvis Vigersted skal gøre sig 

gældende, som væsentligt lokalområde i Ringsted Kommune. Lokalrådet arbejder allerede med 

forskellige forslag, herunder: 

 Opgradering af hele bymidten, med f.eks. ny kirkeforplads og søanlæg på kirkeengen 

 Sikre trafikforhold fra bymidten og skolen til børnehuset 

 Fremføring af cykelsti fra Kværkeby helt frem til skolen 

 Cykelsti fra Roskildevej over Rusgårds Bakke til skolen 

 Sikker overgang fra Degnebakken/stien til skolen 

 Opgradering af halfaciliteter 

 Og meget mere 

Alle forslag der p.t. arbejdes med fremgår af sidste referat fra rådsmøde den 30. marts 2014 

og kan ses på hjemmesiden. Vigersteds oplæg til helhedsplan bliver færdigbearbejdet til videre 

proces den 1. juli 2014. 

 

Som supplement til ovenstående blev følgende ønsker fremført: 

 Hvordan får vi hele befolkningen med? 

 Chikane når Snekkerupvej rammer byen, så biler ikke flyver ind i byen.  

 Evt. med Snekkerupvej rundt om Degnebakken… 

 Evt. kreativ motionssti fra skolen til børnehuset med tal etc. 

 Kameraovervågning af trafik.  

 Hastighedsvisning. 

 Kontakte dem der kører for stærkt – også vognmænd og landmænd. 

 Gør www.vigersted.net til din startside. 

 Bedre mobil- og it-infrastruktur også ude på ”landet”. 

 Oprydning og etablering af veje og stier på Lønager. Det er en skændsel. Kommunen 

bør skride ind. 

 Opgradering af kloaknet. 

 Cykelsti mellem Vigersted og Kværkeby bør indgå i en vedligeholdelsesplan med 

fejning. 

 Snerydning virker ikke overalt og bør revurderes. Dette gælder bl.a. Bredagervej, 

Rusgårds Bakke og Degnebakken. 

 

Historisk tryksag om Vigersted: 

Der blev opfordret til, at alle med historisk kendskab til Vigersted og lokalområdet melder sig 

til Michael Kalmberg, som har igangsat en folder. En folder, der tager hele den historiske 

baggrund med og ender ud i de tilbud Vigersted byder på netop nu. En tryksag, der også kan 

indgå som et væsentligt aktiv på vores hjemmeside og som kan være med til at gøre det 

attraktivt at bosætte sig netop her.  

 

 

Som dirigent   Som referent Den 29. april 2014 

 

Anette Fog    Peter Hansen 

http://www.vigersted.net/

