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Referat: 
 

1. Siden sidst 
Intet at bemærke 
  

2. Status på helhedsplanarbejdet  
a. Konvertering til projekter 



Palle kontakter hurtigst muligt Per Roos, udvalgsformanden for Plan- og 
Boligudvalget, for at aftale foretræde for udvalget med henblik på at få igangsat 
lokalplanen for Vigersted. En ny lokalplan der tager udgangspunkt i den 
udarbejdede helhedsplan. Jo før vi får en ny lokalplan, jo før kan vi sætte 
planens projekter i gang. Mødet må meget gerne være inden udgangen af marts 
2015 og inden Lokalrådets generalforsamling. 

b. Ansøgning? 
Konkrete ansøgninger afventer ovenstående møde. 
 

3. Status på cykelstier 
a. Rusgårds Bakke 

Generelt er det afgørende at Vigersted Lokalråd følger op på cykelstien på 
Rusgårds Bakke i forhold til Ringsted Kommune – ellers er der risiko for at 
projektering og etablering rykker ned ad listen. Palle følger op. 

b. Samarbejde med Jystrup – Dagbladet 
Palle og Tommy Johannesen fra Jystrup forsøger at få en dagsbladsomtale 
omkring de meget dårlige krydsningsforhold på Roskildevej, hvor også cykelstien 
fra Vigersted skole kommer i spil. 
 

4. Drøftelse af henvendelse om hundepension. Evt. med deltagelse af Jørgen 
Larsen 
Jørgen Larsens henvendelse blev drøftet.  
Da dette drejer sig om en nabohøring og dvs. ikke er en officiel høring, er Lokalrådet 
dermed ikke en høringspart. 
Vi henviser til gældende lovgivning på området.  
Iøvrigt henvises til vedtægternes §3 stk. 2 Enhver borger, forening, 
erhvervsvirksomhed eller institution kan rejse sager af generel og almen karakter for 
lokalrådet. Lokalrådet indgår ikke i tvister borgere imellem og forhold mellem borgere 
og myndigheder.  
 

5. Samarbejdet med Ringsted Kommune  
a. Fortov/stiplanlægning 

Palle vil kontakte Alex/Ringsted Kommune vedr. udkørsel fra stien på Bredager 
til Vigersted Bygade. Der bør evt. opsættes en bom eller lignende. 
Vedr. de meget problematiske fodgængerforhold mellem skolen og børnehuset 
på Snekkerupvej skal der følges op på ultimo marts, så vi sikrer, at projektet 
ikke går i stå i Ringsted Kommune. Der er i indeværende 2015-budget afsat 
penge til en løsning. 

b. Forgængerovergang  
På Ågerupvej mangler der en løsning omkring overgang og skolepatrulje. Dette 
følges der op på. 
  

6. Generalforsamling 
a. Beretning 

Palle udarbejder beretning med indhold om helhedsplanen i overskrifter. 
Helhedsplanen forelægges efter generalforsamlingen. Ved beretningen tages der 
udgangspunkt i årets referater. 

b. Praktisk gennemførelse 
Lokalrådet foreslår Anette som generalforsamlingens dirigent. 
Der serveres vand, øl og frugt (i stedet for chips). Lokalrådet mødes i god tid før 
generalforsamlingen for opstilling af lærred, projektor, borde og stole mv.  
Vedr. opstilling og genopstilling af rådsmedlemmer se forrige referat. 
 

7. Evt. 
-‐ Aktivitetsudvalget: 



Der er foreløbig fastlagt 5 aktiviteter i 2015: Byvandring, Slotsholmen, Sct. 
Hans, Gerlev Legepark og Kildemarked. Der kunne måske også tænkes i 
foredrag, temaaftener og kulturarrangementer. Per vil se på muligheder. 
Lokalrådet deltager i videst muligt omfang i foreningernes generalforsamlinger. 
 
Ansøgninger til puljer i Ringsted Kommune 
Der findes følgende muligheder for at søge til projekter, tema- eller 
kulturarrangementer: 
 

- Landområdernes helhedsplanpulje   Helhedsplanpuljen 
- Landområdernes temaudviklingspulje  Temaudviklingspuljen 
- Landområdernes kulturpulje  Kulturpuljen 

 
Peter udarbejder kort beskrivelse af retningslinjer for ansøgninger. 
 
Regnskab for 2014 til fremlæggelse og godkendelse på 
generalforsamlingen 
Michael forelagde regnskabet. Dette blev underskrevet og godkendt af rådet. 
Revideres nu af de to revisorer.  
 
Historieprojektet 
Michael og Kim indkalder til opstart møde, hvor indholdsfortegnelse mv. 
fastlægges. 
 
Velkomstfolder for Vigersted lokalområde 
Kim og Anette indsamler materiale til indhold og udarbejder ansøgning. 
 
Ejendomsmæglerne 
Per kontakter relevante ejendomsmæglere for at høre om interessen for 
markedsføring af Vigersted lokalområde, herunder link til Vigersteds 
hjemmeside. 
 
Menighedsrådet 
Kontaktes for dialog om fælles aktiviteter og involvering i helhedsplan. 
 
Oplevelsesstien 
Ringsted kommune har den 9. marts godkendt at administrationen kan bringe 
ca. 25 kommunale matrikler i spil til brug for Oplevelsesstiens tracé – herunder 
også jordstykket mellem Vigerstedvej og Ejdamsvej ved mosen. 
 
Søernes fremtid 
Vigersted Lokalråd har blandt flere fremsendt idéforslag til Ringsted Kommune. 

 
8. Næste møde 

Tirsdag den 28. april hos Palle – kl. 19:30 
 

 
 
Referent  
 
Peter, den 11. marts 2015 


