
 

 

 
 
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 
 
Lokalrådsmøde den 12. juni 2018 kl. 19:30. 
Mødet holdes hos Kenneth Eis,Vigersted Bygade 17, 4100 Ringsted 
 
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: Per Aagaard, John Friis-Mikkelsen, Berit Galberg, Peter Hansen, Per 
Hermansen, Michael Kalmberg og Tomas Lerche-Vestergaard, Kenneth Eis. 
Fraværende: Steffie Ravn Møller. 
 
 
Referat 
 
1.Nye punkter til dagsorden 
 
Orientering om brugeraftale 
 
 
2.Godkendelse af dagsordenen og opfølgning på punkter fra sidste møde den 10. 
april 2018. 
  
3.Orientering og status vedr. klyngesamarbejde med Kværkeby, Jystrup, Haraldsted 
og Vigersted 
 
Tilflytter Poul har meldt sig ind i klyngesamarbejdet og vil gerne være aktiv i byen. 
Per Aagaard har fået af vide af Frank Nielsen at møde med pmu og kmu nok kun bliver til det 
ene. 
Klyngesamarbejdet vil gerne have et stisystem der forener hele klyngen, så man ikke skal køre 
i bil. 
Der er lidt problemer med at blive enige om projekter ang. faciliteter. 
Projekter i Jystrup (Søholmhus) og Kværkeby er lidt tilbageholdende med at melde deres 
projekter ind i klyngesamarbejdet. 
Hjemmeside til klyngesamarbejdet er godt igang. Alle i klyngesamarbejdet kan tilføje indhold 
og/eller links til egen hjemmeside. Der er gjort klar til sociale medier. 
Stor opbakning til samarbejdet, 86 har meldt sig frivilligt. 
Klyngesamarbejdet ønsker en fælles aktivitetskalender for hele klyngen og har talt om alles 
lokalbladet, måske kunne slås sammen. 
Vigersted er rigtig godt repræsenteret i klyngesamarbejdet 
 
Frivillige bliver tilbudt bustur rundt i klyngen. Første forsøg blev aflyst, næste tur er planlagt 
sidst i august. 
 
Stormøde afholdes efter sommeren. 
Hele samarbejdet er nået til fase 2 af 5, hvor strategien for projekterne skal planlægges. 
 
4. Projekt Bymidten status vedr. fondsansøgninger  og oprydning. 
 
Bevillingen til bymidten skal godkendes igen eftersom projektet er blevet ændret pga. at de 
økonomiske rammer er ændret i forhold til det oprindelige oplæg. 
Alle fonds ansøgninger vi har sendt har givet afslag. Der er stadig 2 ansøgninger ude, men 
Peter er ikke optimistisk for positivt svar. 
John tager kontakt til diverse steder for støtte til beplantning i bymidten. 



 

 

 
5. Møde med kommunens administration tors. den 14. juni 2018 vedr. status på 
projekter og opgaver der er i proces. 
 
Frank Nielsen møder op kl 13 i Vigersted for at gennemgå byggegrunde i vigersted. 
Kommunen mener der er 131 grunde i Vigersted, men lokalrådet kan ikke se dem i byen . 
 
 
6.  Status vedr.2-1 veje i Vigersted, Ejdamsvej og opsætning af nabohjælpskilte. 
 
Drænrør ved Ejdamsvej skal efterses. Landmand overvejer selv at få gravet op eller få 
foretaget en TV-inspektion af drænrørene . 
Naboskilte er ikke særlig pænt opsat, de er kun sat ca. 40 cm ned i jorden for at undgå evt. 
beskadigelse af ledninger og kabler. 
 
 
7.Aktivitetsudvalget -  orientering og status på aktiviteter. 
Ansøgning til lydanlæg og til vandring i Humelore skov er sendt og bør gå gennem. 
Ansøgning til lydanlæg til forsamlingshus er endnu ikke sendt. 
Berit sender ansøgningen vedrørende Sankt Hans fest. 
Ansøgning om underholdning til Kildemarked sendes senest den 15/6.  
Berit arbejder på at få et stort samarbejde op omkring egnsspillet i 2019, 
Bl.a. med Ringsted Museum. 
 
 
8.Status vedr. ansøgninger om midler fra de kommunale puljer. 
Kildemarked, hundeskov, teleslyngeanlæg til forsamlingshuset, m.m. 
 
Mads Jensen kontakter Tomas ang. besigtelse af området i løbet af uge 24. 
 
9.Velkomstpakke til tilflyttere. 
Poul bliver personligt ønsket velkommen. 
Tilflyttere på Vinkelgården er ønsket velkommen af Berit 
Tomas laver et program til gennemgang af Ringsteds tilflytter liste. 
Østershatte, æg og honning er oplæg til tilflyttergaver. Guidet tur i fuglereservat, 2 gange 
årligt, samt lokalnyt. 
Tomas klargører tilflytter liste til Per Aa. og Berit 
1. september skal vi være klar 
 
10.Eventuelt 
Bredbåndspulje undersøges ikke af lokalråd, landsbyforum er allerede igang med 
problematikken. 
PerAa. kontakter Vigersted skole for at få politi ud og kontrollere hastigheden i Vigersted om 
ikke andet omkring skolen. Der er mange oplevelser af bilister, der kører for stærkt og 
ignorerer skolepatruljen. 
 
11.Forslag til næste rådsmøde: 
Mandag den 20. august 2018 kl. 19.30 hos Per Hermansen, Rusgårds Bakke 52. 
 
 


