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Referat rådsmøde den 20. januar 2015
Sted: Hos Per
Mødedeltagere: Kim, Michael, Palle, Per, Kasper og Peter.
Fraværende med afbud: Anette og Laura
Dagsorden:
1. Helhedsplan for Vigersted. Orientering om status. Planlægning af presse. Konvertering
til projekter.
2. Forslag om omorganisering af Landsbyforum til at omfatte bestyrelse fra alle 10
lokalråd. Afklaring af lokalrådets holdning.
3. Idéoplæg til søernes fremtid.
4. Forløbet med RK. Status. Plan for opfølgning.
5. Generalforsamling 2015. Tid, sted, forplejning. Indhold, beretning, regnskab. Valg.
6. Indlæg til Sognebladet. Generalforsamling. Andet?
7. Hjemmesideundervisning.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
Referat:
1. Helhedsplan for Vigersted. Orientering om status. Planlægning af presse.
Konvertering til projekter
Alle 10 landområders helhedsplaner er nu afleveret til Ringsted Kommune og der
forventes en politisk afklaring medio maj 2015. Planerne er vidt forskellige og afspejler
den store forskel, der er på sognenes visioner og ønsker for den fremtidige udvikling.
Landsbyforum arbejder netop nu på processen for udmøntningen af planerne, herunder
tidsplan for igangsætning af projekter, retningslinjer for tilskud, ansøgningsskema mv.
Som det ser ud nu, er det tanken at de enkelte lokalråd skal ansøge om de konkrete
projekter, der indgår i deres helhedsplan. Det kræver en lokal prioritering af, i hvilken
rækkefølge projekterne skal igangsættes og det kræver lokal budgettering og
tidsplanlægning for ansøgte projekter.
Førsteprioriteten for Vigersted vil være igangsætning af en bevarende og udviklende
lokalplan med udgangspunkt i helhedsplanen. Forslag til opstart af lokalplan, budget og

tidsplan bør ligge klar i ansøgning til Landsbyforum samtidig med den overordnede
byrådsbeslutning medio maj 2015.
Pressekontakt: Palle kontakter Ulla Jensen, Dagbladet vedr. omtale af Vigersteds
helhedsplan. Senere i forbindelse med byrådsbeslutning vil det være oplagt med en
omtale i TV2-øst.
Fælles cykelsti i samarbejde med Jystrup. Palle kontakter Tommy Johannesen vedr.
evt. fælles indstilling.
2. Forslag om omorganisering af Landsbyforum til at omfatte bestyrelse fra alle
10 lokalråd. Afklaring af lokalrådets holdning
Der arbejdes netop nu med en ny organisering af Landsbyforum, som bliver det led, der
kommer til at indstille helhedsplanprojekter til Ringsted Kommune. For at få fuld
gennemsigtighed og bred repræsentation er det vigtigt, at alle lokalråd er
repræsenteret i Landsbyforum, modsat nu, hvor kun ca. halvdelen af lokalrådene har
sæde i bestyrelsen.
Vigersted Lokalråds indstilling til ny bestyrelse i Landsbyforum er:
-

-

Alle 10 lokalråd indstiller hver deres eget bestyrelsesmedlem samt en
stedfortrædende suppleant. Begge bør have sæde i det lokale råd og har sit mandat
herfra.
De nuværende vedtægter ændres, så de passer til den nye organisering.
Vedtægtsændringerne afklares så vidt muligt inden Landsbyforums
generalforsamling den 16. marts 2015, så vedtægtsdebatten ikke nødvendigvis
bliver en midnatsforestilling.
Ingen byrådsmedlemmer bør/kan være medlem af Landsbyforums bestyrelse.
Formanden vælges blandt de 10 bestyrelsesmedlemmer.

3. Idéoplæg til søernes fremtid
Vigersted lokalråd vil deltage i den igangværende idéudvikling omkring en ny
helhedsplan for Haraldsted- og Gyrstingesøernes fremtid. Kommunen afholder frem til
28. februar 2015 en møderække med workshops om idéudvikling. Vigersted Lokalråd vil
tage udgangspunkt i brug af Haraldsted Søs østlige ende og afsnittet i vores
helhedsplan om anbefaling af Naturpark. Med en etableret Oplevelsessti vil der være
gode muligheder for at komme sikkert fra Vigersted til Haraldsted Sø på cykel. Alle er
velkommen til at melde ind med gode idéer. Peter og gerne flere deltager i idémøder.
4. Forløbet med Ringsted Kommune. Status. Plan for opfølgning
Palle følger op på datoer og igangsætninger som kommunen har lovet. Der tages
udgangspunkt i kommenteret referat. Udvalgsformand Klaus Hansen kontaktes direkte,
hvis der ikke sker noget rettidigt.
5. Generalforsamling 2015
Holdes den 19. april 2015 kl. 14:30. Anette foreslås som dirigent.
På valg er:
Palle
Michael
Kasper
Anette
To suppleanter
To revisorer

Genopstiller for
Genopstiller for
Genopstiller for
Genopstiller for
Vælges for 1 år
Vælges for 1 år

2
2
2
2

år
år
år
år (indtrådt i bestyrelsen i stedet for Dorte)

Sted og tid bliver Vigersted Forsamlingshus kl. 14:30. Alternativt menighedslokalet,
hvis forsamlingshuset er optaget. Kim booker hos Bente.
Forplejning bliver øl, vand og chips.
Straks efter generalforsamlingen præsenterer Palle helhedsplanen på Power Point.
6. Indlæg til Sognebladet
Palle udarbejder indlæg til Lokalnyt, herunder indkaldelse til generalforsamling.
7. Hjemmesideundervisning
Der afholdes undervisningsaften den 4. februar 2015 på Vigersted skole. 6 – 7 har
foreløbig meldt sig. Undervisning gentages evt., hvis der bliver behov for det. Michael
tager kaffe og kage med.
8. Eventuelt
Aktivitetsudvalget:
- Der er planlagt en rundtur med Palle som guide på Slotsholmen den 21. maj 2015
fra kl. 17 – 21.
- Før hvert rådsmøde vil det være fint med information fra Aktivitetsudvalget så alle
bliver orienteret om kommende aktiviteter.
- Aktivitetsudvalget opfordres til at arrangere et kriminal/indbruds-møde, som der
sikkert vil være stor interesse for, så vi forhåbentligt kan minimere de store
indbrudsbølger lokalområdet er ramt af.
- Regnskab. Der findes p.t. en kassebeholdning på kr. 14.487,- hvoraf de kr. 9.800 er
afsat til historieprojektet.
9. Næste møde
10. marts kl. 19:30 hos Anette.
Referent
Peter, den 21. januar 2015

