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Sted: Hos Palle Kristoffersen 
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Dagsorden 

1. Orienteringer 
o Busgruppen. Forbedring af Bus 408 indstillet til KMU 
o Forbedring af snerydning på Humleorevej 
o Indlæg til Lokalnyt 
o Høringssvar Kommuneplan 
o Faktablad Vigersted  
o VITA kunstudstilling 

2. Evaluering af valgmødet.  
o Optakt 
o Afvikling 
o Efterspil 

3. Den politiske situation efter valget i relation til landområderne 
4. Udviklingsprojekt.  

o Bevilgning 
o Plan for proces  
o Tidsplan mm. 

5. Relationer til K-udvalget 
6. Evt. 
7. Næste møde 

 
 

Referat 
 

http://www.vigersted.net/


Ad 1 - Orienteringer  

 Busgruppen. Forbedring af Bus 408 indstillet til KMU 

Palle har via sin placering i Busnetværket, der understøtter Ringsted Kommunes 

busplanlægning i landdistrikterne fremført ønske og behov for en afgang  med 408 fra 

Kværkeby over Vigersted og Snekkerup, der kan korrespondere med tog mod Roskilde fra 

Borup kl 7:28. Det er en meget søgt afgang af uddannelsessøgende og pendlere. Ønsket 

forelægges for KMU i december sammen med øvrige busplanssager. Når det forhåbentlig 

godkendes vil det blive fra august 2014. 

 Forbedring af snerydning på Humleorevej 

Palle har haft fornyet henvendelse til TF ang. snerydning på Humleorevej, der hditil har været 

klassificeret på linie med Kildevej og Ortvedlund. Det vurderes at Humleorevej har større 

betydning som skolevej mm. og grundet sin bredde og hældning kan være farlig. TF var enig 
heri og Humleorevej oprykkes i klassificering fra kommende vinter. 

 Indlæg til Lokalnyt 

Vi har fået skrevet indlæg til Lokalnyt med hovedemner at fortælle om Lokalrådet og rekrutere frivillige til 
at indgår i arrangementsplanlægning. 

 Høringssvar Kommuneplan 

Vi fik skrevet høringssvar til kommuneplanen hvor vi lagde os op ad Landbyforums svar. Vi bør få lagt svaret 
på hjemmesiden. 

 Faktablad Vigersted  

Vi fik svaret tilbage til TF på oplæg til faktablad om Vigersted og afventer det færdige resultat 

 VITA kunstudstilling 

Palle var som formand inviteret til at holde åbningstale ved VITA’s udstilling. Alt forløb i god ro og orden. 

Ad 2 – Evaluering af valgmødet.  

o  Optakt 

Vi fik god foromtale i Dagbladet og Lokalbladet. Folder uddelt i Vigersted By og mest centrale områder 

o Afvikling  

Der kom ca. 70, heraf langt de fleste lokale og kun få medrejsende partistøtter. 

Det praktiske forløb tilfredsstillende – der var rigelig med kaffes om følge af god indsats i køkkenet. 

Koret var en succes til trods for at der ikke kom de forventede stolte forældre til hele valgmødet. 

 



o Efterspil 

Dagbladet var til stede, med grundet sygdom blev indlægget 4 dage forsinket og desværre overhalet af 
andet møde og dermed lidt kortere end forventet. 

Videoer ligger på Hjemmesiden. 

Vurderes at vi fik markeret Lokalrådet og Vigersteds konkrete udfordringer over for panelet. Vi blev 
opfordret til at udnytte muligheden for at få foretræde for udvalgene når vores sager ikke kommer 
igennem systemerne. 

Ad 3 – Den politiske situation efter valget i relation til landområderne 

Fem ud af de 7 i panelet blev genvalgt og det betyder at ¼ af Ringsted Byråd er belevet 

præsenteret for lokalområdet. Per Roos fra Venstre er ny formand for Byplan og Bolig og var 

på og efter mødet meget interesseret i vores forhold.  

 

Det aftaltes at Palle skriver mail til Per Roos, samt Klaus Hansen ny formand for Klima & 

Miljøudvalget og kommende Borgmester Henrik Hvidesten og ønsker dem tilykke med valget 

og at vi ser frem til et gensidigt samarbejde. Der skal i mail sættes fokus på de emner vi 

havde fremme på valmødet, bla. vores ønske om udviklingsplan for Vigersted, problemer med 

Halfordelingsudvalget og det at de kan se eller gense hele valgmødet på Video. 

Ad 4 – Udviklingsprojekt.  

o Bevilgning 

Vi har fået bevilget det ansøgte udviklingsprojekt. 

o Plan for proces  

Enighed at sætte fokus på Vigersted nu og med rødder tilbage til bosætningen i 1100 tallet. 

Michael kontakter Ringsted Museum /Historiens Hus for at høre om de kan og vil hjælpe med 
at finde kilder. 

o Tidsplan mm. 

Målet er en folder, hvor teksten i delafsnit bør kunne bruges til hjemmesiden. Dernæst skal 

arbejdet danne grundlag for byvandringer i første omgang for byens borgere, hvorefter vi 
sikkert selv bliver i stand til at gentage over for tilflyttere eller andre. 

Folder skal være klar i april. Byvandringer i maj-juni 

Planlæggerat søge om udvikling af APP i 2014. 

Ad 5 – Relationer til K-udvalget 

Palle arrangerer møde med Berit Galberg inden jul. Kim og Dorthe deltager. 

 

Ad 6 – Evt. 



Lys på Kirken 

Vi har aldrig fået svar på vores henvendelse til Menighedsrådet på vores forslag om lys på 

kirken. Palle følger op over for formanden. Og orienterer samtidig om at vi i led i de fortsatte 

bestræbelser på at forskønne byen har kontakt til TF ang. at få forbedret indsynet til Kirken fra 

Ågerupvje/skolen ved at fælde lidt langs kirkeengen, samt de tanker vi vil præsentere over for 

TF mht. at få lavet en mere præsentabel forplads uden kirkelågen op til P-pladsen. 

 

Hjemmesidekursus 

Michael planlægger kursus for Lokalrådet på andre identificerede interesserede i januar. 

 

Udvilkingsprojekt Juletræ 

Der udvikledes en ide om at etablere mulighed for byens juletræ i bymidten. Det kræver 

permanent fod, kabelføring, lyskæder, stjerne, timer mm. Palle laver ansøgning til 

udviklingsmidlerne snarest. Det overordnede formål er at starte en tradition med 

Juletræstænding og involvere kor og kirke. 

 

Ad 6 – Næste møde 

 

I januar. Emner er Generalforsamling, udviklingsprojektet 

 

 
Referent  
 
Palle, den 28. november 2013 


