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Referat konstituerende rådsmøde den 6. maj 2014 
 

Sted: Hos Peter Hansen 

Mødedeltagere: Palle, Kim, Dorte, Per, Michael og Peter. 

Fraværende med afbud: Laura, Kasper og Anette 

 
Konstituering 

 
Følgende sammensætning blev besluttet: 

 

 Formand  Palle Kristoffersen  

 Næstformand  Kim Petersen 

 Kasserer  Michael Kalmberg 

 Sekretær  Peter Hansen 

 Bestyrelsesmedlem Dorte Skau 

 Bestyrelsesmedlem Per Hermansen 

 Bestyrelsesmedlem Kasper Rossing 

 

Per Hermansen overtager sekretærposten efter ca. ½ år. 

 

Følgende fik tildelt følgende ansvarsområder ud over de formelle rådsposter: 

 

 Aktivitetsudvalget  Dorte Skau 

 Web og historisk folder Michael Kalmberg 

 Busgruppen  Palle Kristoffersen 

 Landsbyforum  Peter Hansen 

 Kommunale dagsordener Kim Petersen 

 Ekstern kommunikation Palle Kristoffersen 

 Børn og unge  Anette Fog 

 
Dagsorden for efterfølgende rådsmøde 
 

1. Præsentationsrunde 

2. Historieprojektet 

3. Aktivitetsudvalget 

http://www.vigersted.net/


4. Helhedsplanen 

5. Aktiviteter og det kommende års indsats 

6. Mødeplan 

7. Eventuelt 

 
Referat 
 

Ad 1 Præsentation af rådsmedlemmer 

Præsentation af de enkelte rådsmedlemmer med opfordring til af revurdere beskrivelsen af 

medlemmerne på hjemmesiden. 

 

Ad 2 Historieprojektet 

Michael har fået 8 navne på borgere, der kan bidrage til den historiske beskrivelse af Vigersted 

Lokalområde. Michael indkalder til møde inkl. de rådsmedlemmer, der ønsker at være med i 

processen. 

 

Ad 3 Aktivitetsudvalget 

Der arbejdes på af få skolelederen til at holde båltalen til Sct. Hans. Evt. med fokus på den nye 

skolestruktur. Billiardklubben ønsker ikke at stå for selve bålet. Pedellen indsamler grene, 

ligesom alle i byen er velkommen til at aflevere bålmateriale, fremfor at køre grene og kvas på 

genbrugspladsen. Spejderne fremstiller en heks. 

Ansøgninger omkring ”udviklingsmidler” og ”kulturmidler” kan søges af alle projekter og 

foreninger og kan få hjælp til ansøgning hos Lokalrådet, hvis det ønskes. Flere ansøgninger er 

en mulighed. Husk ansøgningsfrister for ”kulturmider”.  

 

Ad 4 Helhedsplan for Vigersted 

Som tidligere besluttet skal Vigersteds helhedsplan ”Det nye Vigersted” foreligge klar til videre 

behandling i kommunen den 1. juli 2014. Palle indkalder snarest Ziff Hansen til aftenmøde, 

hvor vi kan lave en byvandring og lægge eksisterende tanker og idéer på bordet. 

Når planen stort set er klar, indkaldes til borgermøde for hele lokalområdet, så alle kan komme 

med kommentarer. Herved sikres, at alle har haft flere muligheder for input til planen og der 

ikke efterfølgende kan opstå tvivl om borgerinddragelse og legitimiteten. Basismaterialet for 

planen er tidligere indsamlede ønsker bearbejdet på rådsmøde den 30. marts 2014. Se 

mødereferat på hjemmesiden. Palle afklarer med Ziff, hvordan fakturering, kredittid mv. rent 

praktisk kan foregå inden for beløbsrammen på kr. 20.000 incl. moms, som er det maximale 

beløb der stilles til rådighed fra kommunen til vores arbejde med helhedsplanen. 

Ansøgningsskema foreligger fra Ringsted kommune i løbet af nogle få dage. 

 

Ad 5 Aktiviteter og det kommende års indsats 

Følgende emner kommer til af fylde meget i kommende rådsperiode: 

 Helhedsplanen 

 Aktivitetsudvalget 

 Udbredelse af hjemmesiden 

 Vigersteds historiske beskrivelse 

 

Ad 5 Mødeplan 

Ingen endelige datoer blev fastlagt, men følgende skal afklares snarest: 

 Aftenmøde med Ziff Hansen vedr. helhedsplan. Palle 

 Borgermøde omkring oplæg til helhedsplan. Palle. Lokale! 

 Brugerundervisning for hjemmeside. Michael 

 Møde om trafikforhold med udvalgsformand Klaus Hansen – en sen eftermiddag. Palle. 

 

Ad 6 Eventuelt 



a) Problematik omkring optagelse på gymnasier. Palle har fuld opbakning til at udtale sig 

på vegne af Vigersted Lokalråd på TV og i pressen. 

b) Palle indkalder udvalgsformand Klaus Hansen til den ”tredje byvandring” om de umulige 

trafikforhold fra skole til børnehus, cykelsti Rusgårds Bakke, fremføring af cykelsti fra 

Kværkeby og lodsepladsen mv. på Lønager. Mødet lægges så vidt muligt en sen 

eftermiddag. 

 

 

Referent  

 

Peter, den 7. maj 2014 


