
Vigersted Lokalråd 

Stiftet den 15. april 2012 


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, Berit Galberg, Peter Hansen, Laura Weidick, Rasmus Johnsen, Kenneth 
Eis. 

Afbud: Tomas Lerche-Vestergaard, John Friis-Mikkelsen, Steffen Bagger Sørensen  


Referat rådsmøde den 11. juni 2019 kl. 19:30 
Mødet blev afholdt hos Kenneth Eis, Vigersted Bygade 17, 4100 Ringsted 

1. Nye punkter til dagsordenen  

14. Bank


6. Bymidten /legeplads


2. Kommentar og godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde 


Rasmus har kontaktet kommunen angående vores ønske om et møde. Vi ønsker at have 
en dialog med kommunen omkring vores ønske om et fortov rundt om bymidten og p-
pladsen foran kirken, herunder parkering foran kirken. Han har endnu ikke fået et svar og 
tager endnu en gang kontakt til kommunen. 


3. Vigersted Bygade 2 
Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag 304, der kommer på kommende udvalgsmøde i 
Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune den 25. juni 2019. Herefter skal forslaget i 8 
ugers offentlig høring. Hvis alt går lige efter bogen, kan der i bedste fald ligge en færdig 
lokalplan klar ultimo oktober. Først herefter kan der planlægges byggeri. Som det tegner 
lige nu, giver planen mulighed for 7 mindre boliger som dobbelthuse eller rækkehuse 
parallelt med Bygaden mod nord og mod vest. Det inderste af grunden vil blive et friareal, 
der smelter sammen med søområdet, så man kan færdes rundt om søen. Husene skal 
være med 45 graders taghældning med røde teglsten og facaderne skal have gesims. Der 
må ikke være forhaver til gadehusene. Herudover bliver der en række andre 
begrænsninger i form af farvevalg, højder på hække og lign. Planen kan ses på 
kommunens hjemmeside. 




4. Hundelufterområdet 

Tomas kontakter kommunen igen, for at høre, hvor langt de er i processen. Kommunen 
skal lave en brugeraftalte, før vi kan søge penge fra helhedspuljen til stolper, låger og 
lignende. Derfor skal projektet meget gerne køre.


5. Cykelstien over Rusgårds Bakke 

Cykelstien er på dagorden til byrådsmøde dags dato. Vi afventer resultatet og tager 
action herefter.


6. Bymidten og legeplads


Peter har lavet et høringssvar omkring bymidten og kommuneplanlæg. 


Entrepenøren, som tidligere har givet et tilbud, har sagt ja til at grave igen. Han anbefaler 
at begynde at grave i august og september. 


Steffie og Peter har indhentet tilbud på en ny legeplads. Der er hentet tilbud fra Kompan - 
en redegynge og en fitness stativ. Urban elements - to bordbænkesæt i et beton lignende 
materiale, som er vedligeholdsfrit. Der er også indhentet et tilbud på en sandkasse i 
betonelementer. Peter vil kontakte entreprenøren om han kan levere og installere en 
sandkasse i betonelementer.


Steffie kontakter legepladskordinator Sara Jespersen angående et møde omkring de 
ændrede planer for legepladsen. Vi skal selv udarbejde ansøgning til byggetilladelse via 
nettet.


7. Landsbyforum


Peter og Per har byttet plads. Peter blev valgt som formand på seneste møde i 
Landsbyforum. 
På næste Landsbyforums møde med byrådet er der et tema: Smukkere landsbyer. 


8. Landsbyklynge Søskovlandet 


Styregruppen skal afholde et møde med nogle politikere fra Klima- og Miljøudvalget og 
fra Plan- og Boligudvalget angående de fire hovedpunkter. Der skal afholdes et møde 
med forvaltningen omkring outdoorhus og dens placering, udformning og financiering.    
Der bliver også i øjeblikket arbejdet på at afholde et “kom-sammen” i landsbyerne i 
klyngen, for at informere om status. I samme forbindelse vil der være mulighed for at lave 
et par aktiviteter for interesserede og fremmødte. 




9. Aktivitetsudvalget 


Sankt Hans ligger i forlængelse af egnsspillet søndag d. 23. juni.  
Borgmesteren og hans kone deltager til præmieren.  
Der er kildemarked er d. 15. september. Det kan dog være at det vil blive aflyst pga. 
etablering af søen i bymidten.  
Berit er blevet kontaktet af en lokal borger som gerne vil stå for et bankospil med et fast 
interval. Berit vender tilbage til hende og beder hende at lave oplæg til, hvordan det skal 
foregå, økonomi, hjælpere og lignende. 


10. Tilflytterliste 


Tomas skal indhente listen på den tidligste dato vi kan. Efterfølgende skal det deles ud, 
hvem der besøger tilflyttere. Alle er velkomne til at kontakte tilflyttere, hvis de opdages.


11. Trykhedsambasadør 


Kenneth venter på at blive kontaktet.


12. Oplevelsesstien  

Peter har været ude at gå med chefen for vedligehold fra vej og park, fra Udløbet og til 
Roskildevej. Der kommer styr på den mangelfulde skiltning. Planen er at hele 
Oplevelsstien skal gennemgås på samme måde.


I skrivende stund er der ved at blive etableret et bålhus på Oplevlesstien mellem 
Vigerstedvej og Ejdamsvej, samt en fiskebro som går ud i mosen ved bålhytten. 


Vigersted lokalråd vil indkalde til åbning af cykelbane, bålhuset og fiskebroen søndag d. 
18. august kl. 11-15. 
Der skal være mulighed for at kunne grille. Vigersted lokalråd køber grillkul og sørger for 
at kullene er klar. Peter kontanter kommunens grøn guide angående at låne en 
materialekasse som henvender sig til vandhulsundersøgelse. Steffie står gerne til 
rådighed med invitation, “underholdning”. Steffie medbringer 20 klare spande til at kunne 
indsamle og undersøge ved vandhullet.  

13. Lokalnyt - indlæg og deadline 


Deadline 4. august.  
Emner: Bymidten, legepladsen, hundeskoven mv. Peter, Steffie og Tomas står for 
oplægget og sender det videre til gennemlæsning i lokalrådet. 




14. Bankforhold 


Berit arbejder på at give Rasmus og Laura adgang til lokalrådets konto. 
Aktivitetsudvalgets konto og lokalrådets konto skal i samme omgang lægges sammen til 
en konto.


15. Eventuelt 


Vedtægterne skal revideres inden næste års generalforsamling. Berit laver første udkast til 
en revideret udgave og sender den til gennemlæsning. 


Husk at skrive fem-syv linjer om jer selv, der kan stå på hjemmesiden under lokalrådet. 
Teksten skal sendes til steffie@ravnmoeller.dk. 


Næste møde  


Torsdag d. 29. august kl. 19:30 hos Kenneth Eis, Vigersted Bygade 17, 4100 Ringsted. 


Referent: Steffie Ravn Møller 


Bilag: Mailliste 


Rådsmedlemmer 2019 


Rasmus Emil Jürs Johnsen - Formand 


Rusgårds Bakke 52 
4100 Ringsted 
Telefon: 61 30 98 82 
Mail: rasmusjurs@hotmail.com 


Laura Weidick – Næstformand og kasserer 


Langelinie 15 
4140 Borup 
Telefon: 21 65 78 84 
Mail: lauraweidick@gmail.com 


Steffie Ravn Møller - Sekretær 


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 


Berit Galberg 


Ejdamsvej 31 Vigersted 
4140 Borup 
Telefon: 22 21 23 25  
Mail: berit@galberg.dk 


Steffen Bagger Sørensen  

Bredagervej 76 
4100 Ringsted 
Telefon: 28 63 30 42 
Mail: steffenognadia@gmail.com 


Per Aagaard Kristensen 


Rusgårds Bakke 48 
Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 57 52 54 70 – 52 73 46 27  
Mail: peraagaard10@hotmail.com 


Kenneth Eis 


Vigersted Bygade 17 Vigersted 
4100 Ringsted Telefon: 40 59 66 67  
Mail: ke@bmscc.dk 


Suppleanter 


John Friis-Mikkelsen 


Ågerupvej 
Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 28 36 07 49 
Mail: john.friis-mikkelsen@outlook.dk 


Peter Hansen 


Ågerupvej 141 
Snekkerup 
4140 Borup 



Telefon: 20 83 60 90 – 57 53 75 20  
Mail: ph@carlhansens.dk 


Revisorer  

Mariann Hansen 


Ågerupvej 141 
4140 Borup 
Telefon: 57 53 75 20 – 22 93 30 57  
Mail: pema@os.dk 


Birte Noack 


Bredagervej 84  
4100 Ringsted  
Telefon: 22 80 23 64  
Mail: birte@ofir.dk 


	Referat rådsmøde den 11. juni 2019 kl. 19:30 Mødet blev afholdt hos Kenneth Eis, Vigersted Bygade 17, 4100 Ringsted
	Nye punkter til dagsordenen
	3. Vigersted Bygade 2


