
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

 

c/o formanden 

Palle Kristoffersen 

Borupvej 60 

Snekkerup 

4140 Borup 

Telefon: 57 52 82 27 – 21 22 80 09 

Mail: pal@slke.dk 
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Bankkonto: Nordea Reg. nr. 2520 konto nr. 6886-675-281 

CVR-nr: 34408386 (frivillig forening i.a.n. 94.99.00) 

 
 
Referat rådsmøde den 3. juli 2014 
 

Sted: Hos Palle Kristoffersen 

Mødedeltagere: Kim, Per, Michael, Kasper, Anette og Peter. 

Fraværende med afbud: Laura 

 

 

Helhedsplan 

 

Kommentarer til kort mv. - generelt: 

Alle nye huse og bygninger skal fremstå med egen farve – lyserød 

Oplevelsesstien skal fremstå med egen farve – blå 

Eksisterende trampestier på Hofors tracéer skal fremstå med egen farve, medes nye 

trampestier skal fremstå med ny farve. 

Transparente bevoksninger indtegnes kun, hvor der foreslås nye huse/udstykninger. Dog må 

disse ikke hindre indblik til kirke og eng. 

Overalt i nye udstykninger, på kirkeeng, omkring p-pladser og mindelund etc. plantes lave 

bøgehække, så landsbyen får et mere ensartet præg og udstråler høj kvalitet.  

 

 

Alle vigtige lodsejere skal høres og planen afstemmes med dem, inden Ziffs endelige plan 

udformes til Kildemarkedet den 7. september og borgermødet den 11. september: 

- Vejgaard (Er med på planen efter kontakt - Holdes løbende informeret af Peter. 

- Uffe og Dan Larsen – Holdes løbende informeret af Peter 

- Jan de Place. Peter kontakter Jan for information og muligheder 

- Bøgedalsgården ved Vivi og Carsten. Palle informerer og drøfter muligheder 

- Menighedsrådet. Anette informerer og drøfter muligheder 

 

Vigtige datoer: 

- Lokalrådsmøde den 18. august kl. 19:30 hos Kim, Ågerupvej 32 

- Kildemarked den 7. september kl. 11:30 – 16:00 

- Borgermøde den 11. september kl. 19:30 

- Uge 29. Ziff klar med tilpasset kort med detailtegninger 

- 30. september afleveres Helhedsplanen til Ringsted Kommune med kopi til 

Landsbyforum 

 

Hjemmesiden: 

http://www.vigersted.net/


- Proces og udkast indlægges til debat på hjemmesiden, herunder også datoerne for 

Kildemarkedet og datoen for borgermødet. 

 

Tekstafsnittet: 

- Peter udarbejder snarest muligt et tekstoplæg og rundsender det herefter til øvrige 

rådsmedlemmer. Dog således, at hver enkelt kommenterer med sin egen farve og 

videresender til den næste. Det skal sikres, at næste i rækken er hjemme og kan 

kommentere inden for to dage. Herefter sammenskriver Peter den kommenterede tekst 

endelig godkendelse. Tekstoplægget skal være klar i god tid før Kildemarked og 

borgermøde. 

- Det skal begrundes, hvorfor planen i hovedtræk kun handler om opgradering af 

Vigersted by…. 

- Der kan ikke påregnes en stor præsentation af planen over for administration og 

politikere, så tekstdelen indeholdende billeder og kortudsnit, skal kunne stå alene. Dog 

gerne med et oversigtskor i formatet A3. 

 

Mails mellem lokalrådsmedlemmerne  

Mail fremsendes fremover kun til Palle, som sikrer, at alle får informationen, hvis det er vigtig 

for alle - eller hvis afsenderen ønsker bred information. 

 

Dialog med politikere og administration om trafikforhold 

Palle skriver rykkerbrev, da vi skulle have modtaget svar senest den 1. juli 2014. 

 

Kommuneplan i ny høring indtil 3. september 

Peter/Landsbyforum læser de ca. 850 sider igennem og sammenfatter et evt. høringssvar. 

Vigersted Lokalråd kontaktes, hvis der er forhold i planen som berører lokalområdet i negativ 

retning. 

 

 

Referent  

 

Peter, den 3. juli 2014 


