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Referat rådsmøde den 28. april 2015 
 

Sted: Hos Palle  

Mødedeltagere: Kim, Michael, Berit, Palle, Per, Kasper og Peter. 

Fraværende med afbud: Laura og Anette  

 

Dagsorden: 

1. Nye punkter til dagsorden 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Konstituering, valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer 

4. Fordeling af roller og opgaver 

5. Opfølgning på ”sager” der blev fordelt på seneste rådsmøde i marts 

6. Historieprojektet  

7. Aktivitetsudvalget 

8. Helhedsplanen, hvad gør vi – ansøgning til pulje - andet 

9. Trafikforhold og dialogen med RK/TF 

10. Opgaver Landsbypedel – tilbagemelding til Park & Vej 

11. Forslag til hvordan TF kunne bruges midler på forbedringer af ventefaciliteter for kollektiv 

trafik. Tilbagemelding til TF 

12. Aktivitetsplan, prioritering af årets indsats 

13. Næste møde 

14. Evt. 

  

Referat: 

 

1. Nye punkter til dagsorden 

Der var forskellige tilføjelser til dagsorden som blev sat ind som supplement til fremsendte 

dagsorden 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godendt 

 

3. Konstituering, valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer 

Konstituering blev som følger: 

Formand   Palle Kristoffersen 

Næstformand  Kim Petersen 

Kasserer  Michael Kalmberg 

http://www.vigersted.net/


Sekretær  Kasper Rossing 

Bestyrelsesmedlem Anette Fog 

Bestyrelsesmedlem Per Hermansen 

Bestyrelsesmedlem Peter Hansen 

 

Suppleant  Berit Galberg 

Suppleant  Laura Rossing 

 

4. Fordeling af roller og opgaver 

Kontaktled til Aktivitetsudvalget Berit 

Landsbyforum bestyrelsesmedlem Peter 

Landsbyforum suppleant  Palle 

Infoudvalg   Venter 

Busgruppe via Landsbyforum Palle, sammen med 3 andre fra landet 

Historieprojekt  Michael 

Velkomstfolder  Kim og Anette 

 

5. Opfølgning på ”sager” der blev fordelt på seneste rådsmøde i marts 

A) Palle kontakter hurtigst muligt Per Roos, udvalgsformanden for Plan- og Boligudvalget, 

for at aftale møde eller 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. 

B) 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. 

C) 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. 

D) Historieprojekter: Her har været afholdt et godt møde med mange interesserede 

deltagere og der er lagt en foreløbig køreplan. Et par af deltagerne ville gerne uddele 

viden, men ikke være skrivende, Andre ville gerne levere skriftligt materiale. Gruppen 

mødes igen efter sommerferien. 

E) Velkomstfolderen er endnu ikke igangsat. Kim og Anette indsamler materiale til indhold 

og udarbejder ansøgning. Kim er tovholder. Her kan også tænkes i Facebook 

kommunikation og personlig kontakt til nytilflyttere. 

F) Peter kontakter menighedsrådet for at drøfte involvering og accept af Lokalrådets idéer, 

specielt omkring kirkeforplads og nye boldbane på menighedsrådets jord. 

G) Per kontakter relevante ejendomsmæglere for at høre om interessen for markedsføring 

af Vigersted lokalområde, herunder link til Vigersteds hjemmeside. 

H) Trafikforhold ved Børnehuset. Palle tager dialog med Klaus Hansen. Indstillingen fra 

Lokalrådet er, at sikkerheden for svage trafikanter til og fra børnehuset har 1. prioritet 

og at Lokalrådet kan levere et løsningsforslag i samarbejde med børnehuset, hvis det 

bliver aktuelt. Vigtigt er det, at de afsatte penge til projektet bliver aktiveret i 

indeværende år. Dette er et akut sikkerhedsproblem, der bør løses hurtigst muligt. 

2. Prioritet har bump på Ågerupvej og på Snekkerupvej. 

Begge prioriteringer handler om børns sikkerhed.  

 

6. Historieprojektet 

Se under pkt. 5 D  

 

7. Aktivitetsudvalget 

Følgende aktiviteter er foreløbig på planen: 

- Stop tyven. Forebyg indbrud i sommerferien. Alm. Brand. Kim er tovholder. Evt. 

ansøgning i Temapuljen til leje af forsamlingshuset incl. rengøring. 

- Tur til Slotsholmen  



- Sct. Hansbål 

- Legedag 

- Kildemarked 

- Cykelløb gennem landsbyerne 

- Motion for livet 

 

Generelt er der ønske om at vi gør en indsat for at få aktiveret flere frivillige i 

foreningsarbejdet. 

 

8. Helhedsplanen, hvad gør vi – ansøgning til pulje – andet 

A) I relation til foredrag med Espen Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden 

nedsættes en arbejdsgruppe der forbereder forslag til opgradering af bymidten. Et 

forsalg der kan benyttes til ansøgning til fonde og helhedsplanpuljen. Gruppen består af 

Per, Kasper og Peter. Vi skal være forberedt, når dialogen går i gang. Indhold med 

fællesskab og landsbyklynge er vigtige i forhold til fondsansøgninger. Det er disse to 

udtryk der er helt oppe i tiden. 

B) Helhedsplanen ophøjes snarest muligt til Lokalplan. Vi kan herefter begynde at ansøge 

helhedsplanpuljen. Se pkt. 5 A. 

 

9. Trafikforhold og dialogen med RK/TF 

Se under pkt. 5 H 

 

10.Opgaver Landsbypedel – tilbagemelding til Park & Vej 

Palle genfremsender tidligere høringssvar med supplerende gøremål som en landsbypedel 

kan udføre for Vigersted lokalområde. Herunder også forsamlingshuset og evt. 

Oplevelsesstien. 

 

11.Forslag til, hvordan TF kunne bruge midler på forbedringer af ventefaciliteter for 

kollektiv trafik. Tilbagemelding til TF 

Der kan evt. foreslås et ekstra busskur på begge vejsider. 

 

12.Aktivitetsplan, prioritering af årets indsats 

Er behandlet under tidligere punkter. 

 

13.Næste møde 

Tirsdag den 9. juni kl. 19:30 hos Per. 

 

14.Evt. 

- Kasper skriver vedr. generalforsamlingen og konstitueringen til næste nummer af 

Lokalnyt. Deadline den 30. april. 

- Kim skriver tilsvarende om Stop Tyven til Lokalnyt. Faktaboks. 

- Bente Holm er tovholder på Sct. Hansbål. Her undersøges 2 muligheder. A) På Jan de 

Place jorden ud for Rusgårds Bakke og B) På den lille boldbane nord for børnehuset. 

- Vi bakker Rimos landsbycykelløb den 16. august op. Peter giver besked til Tove Modell 

og Jytte Petersen. 

- Rådets generalforsamlingsberetning lægges på hjemmesiden. 

 

 

Referent  

 

Kasper og Peter, den 29. april 2015 


