
Referat af lokalrådsmøde afholdt hos Kasper og Laura den 9. juni 2015. 
 
Til stede var: Palle Kristoffersen (PK), Anette Fog (AF), Berit Galberg (BG), Peter Hansen (PH), Michael 
Kalmberg (MK), Kim Verner Petersen (KVP) og Kasper Rossing (KR) 
Fraværende: Per Hermansen (PEH) og Laura Irwin Rossing (LIR) 

 

Referent: Kasper Rossing 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

Opfølgning på ”sager” fra referatets pkt. 

a) Ophøjelse af Vigersted helhedsplan til lokalplan 
På baggrund af uklar tilbagemelding fra kommunen v. Johnny Christensen tager vi sagen til Landsbyforums 
bestyrelse og beder om et møde med følgegruppen bestående af PEH, KR og PH. Disse er gået i gang md 
arbejdet vedr. Bymidten som inddrager helhedsplanens anbefalinger vedr. trafik rundt i byen - herunder 
vigepligt fra alle indfaldsveje, fartsænkning mv. Mindelunden indgår ikke i arbejdet omkring bymidten. Alle 
berørte beboere indenfor bymidten informeres, og der tages kontakt til forsamlingshus og menighedsråd. 
Arbejdsgruppen stiler efter ansøgning om midler fra Helhedsplanpuljen til forprojekt. Næste ansøgningsfrist 
er 1. august 2015. Ingen ud over Lokalrådet ser ud til at tage initiativ til at helhedsplanen føres ud i livet. 
 
b) Vigersted –Roskildevej-Ortved 
PK skriver tilbage til Kenni Nielsen og spørger til, hvem der er rådgiver og ser frem til det lovede møde i 
juni.  Cykelstien fra Vigersted skole til Roskildevej skal tilgodese børn fra Ortved. 
 
c) Krydsningsforhold på Roskildevej 
Det er fortsat planen at få problematikken belyst i Dagbladet på et tidspunkt efter folketingsvalget. PK og 
Niels Bruun de Neergaard fra Jystrup tager action. 

d) Historieprojektet 
Følger planen med næste møde efter sommerferien. 
 
e) Velkomstfolderen 
Ikke noget nyt. 
 
F) Kontakt til Menighedsrådet og forsamlingshuset 
Der er ved at være kontakt til begge.   
 
G) Kontakt til ejendomsmæglere 
PEH har kontaktet relevante Ejendomsmæglerne som er interesserede, og EDC linker i deres annoncer til 
Vigersted.net 
 
f) Trafikforhold  
Der er kommet tilbagemelding fra Ringsted Kommune, som er i dialog med skole, børnehus og vandværk 
om 2 løsninger langs Snekkerupvej 
PK skriver til Kenny Nielsen og beder om, at vi vil blive orienteret om løsningsforslagene og kan 
kommentere på dem. 



Der er i gang med blive projekteret 2 -1 veje i hele Vigersted og krydsning på Snekkerupvej 
PK følger op, så vi bliver involveret i processen, så den passer med helhedsplanen og arbejdet omkring 
bymidten. 

Andre nye sager siden sidst 

a) Bogbus 

Bogbus efterlyser, at der vil blive opsat et skilt nede ved forsamlingshuset, der angiver, hvornår de vil 
ankomme. Der kunne måske ansøges fra temamidlerne. PH og BG vil lave en ansøgning evt. sammen med 
andre holdepladser i kommunen. 

b) Byporte 

Forslag om ensartede byporte ved alle landsbyer vil blive taget op i landsbyforum. Hvem svarer Finn 

Andersen? 

c) Henvendelse fra Lønager 

Beboerne fra Lønager har kontaktet PK. De er blevet orienteret om Ringsted Kommunes afvisning af at gøre 
noget. Vi foreslår, at beboeren tager kontakt til borgmesteren 

Helhedsplan/ udvalget 

a) Arbejdsgruppen har haft svært ved at mødes, men PEH og PH har holdt indledende møde, hvor vi 

arbejder ud fra bymidten. 

Aktivitetsudvalget 

a) opfølgning på aktiviteter 

Tur til Slotsholmen med 20 deltagere. Gik godt.  

b) Planlagte/ afholde 

Sankt Hans er faldet på plads, der er givet disp., så der kan laves bål i år. PK byder velkommen til Jette 
Wase Hansen der afholder båltale. 

Da det er meddelt i lokalnyt, at der ikke vil afholdes bål, skal der sættes plancher op strategiske steder der 
informerer om tilladelsen. BG står for dette. 

Seminar om indbrudsforebyggelse var en stor succes.  – og kan evt. følges op på Kildemarkedet. 

c) Nye 

16. august. Landsbycykelløb. Afholdes i fællesskab mellem Rimo - Ringsted, Landsbyerne og Landsbyforum. 

29. august. Motion for livsglæde 

6. sep. Kildemarked. Forslag til tema Nabohjælp! 



Arbejder på en tur til Arbejdermuseet 

Nov-jan. Lokalhistorisk arkiv 

7. Aktivitetsplan, prioritering af årets indsats 

Intet at bemærke 

8. Mødeplan 

Næste lokalrådsmøde tirsdag den 11. august hos PEH 

 


