
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 

 

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) 

 

 
Referat rådsmøde den 8. oktober 2013 
 

Sted: Hos Peter Hansen 

Mødedeltagere: Palle, Kim, Kasper, Laura, Michael, Dorte og Peter. Jørgen var 

fraværende 

 
Dagsorden 
 

1. Stadig mulighed for af søge ”Udviklingsmidler” 

2. Husk Kulturmidler. Deadline 15. oktober for ansøgning til starten af næste år 

3. Byrådet godkender forhåbentligt 4 x 1 mio. til landdistrikterne….. den 7. oktober! 

4. Cykelstier – afsat ca. 14 mio. over de næste 4 år….. godkendes 7. oktober! 

5. Midler afsat til legepladser. 6 – 800.000 kr. Godkendes 7. oktober! 

6. Midler afsat til Oplevelsesstien 4 x 1 mio. Godkendes 7. oktober! 

7. Helhedsplan Vigersted 

8. Spørgsmål til Valgmøde. Landsbyforums liste 

9. Elisabeths folder om Vigersted. Er der kommet forslag? 

10. Markedsføring – samarbejde med ejendomsmæglere. 

 

Referat 
 
Ad 1 - Udviklingsmidler 

Michael fremsender ansøgning om ”Udviklingsmidler til folder om Vigersted” Folderen tager 

udgangspunkt i den folder der p.t. er til godkendelse omhandlende Vigersteds Identitet. 

Tanken er at trykke 2.500 – 3.000 eksemplarer, som kan uddeles til alle der kunne være 

interesseret i at bosætte sig i Vigersted Sogn eller som allerede bor her, men som ønsker mere 

viden om området. Folderen skal emme af liv. Derfor bør alle billeder være med børn og af 

aktiviteter i stedet for af huse, landskaber og veje. 

Folderen tænkes fremover at danne baggrund for materiale til hjemmeside, 

markedsføringsaktiviteter og meget mere. 

Ansøgning fremsendes til formanden for Landsbyforum: Leif Gredal. Mail: leif@jystrup-net.dk 

cc: Frank Nielsen, Ringsted Kommune. Mail: fni@ringsted.dk. Ansøgning over kr. 10.000 skal 

godkendes af økonomiudvalget, ellers godkendes ansøgningen af Landsbyforum. 

 

Ad 2 – Kulturmidler 

http://www.vigersted.net/
mailto:leif@jystrup-net.dk
mailto:fni@ringsted.dk


Orienteringspunkt uden konkrete tiltag. 

 

Ad 3 – Penge til landdistrikterne 

I sammenhæng med den igangværende proces om revideret Landdistriktspolitik i Ringsted 

Kommune, har Byrådet afsat 4 x 1 million kroner over de næste 4 år. 

 

Ad 4 – Cykelstier i Ringsted Kommune 

Byrådet har afsat ca. 14 millioner kr. over de næste 4 år til udbygning af cykelstinettet i hele 

kommunen, herunder også cykelstier inde i byen. 

Palle arrangerer møde med Frank Hagerup, Ringsted Kommune vedr. vores lokale cykelsti over 

Rusgårds Bakke og hvor cykelstien fra Kværkeby rammer Vigersted By. 

 

Ad 5 – Legepladser 

Orienteringspunkt. Fremgår ikke direkte af budgetforliget. 

 

Ad 6 – Oplevelsesstien 

Oplevelsesstien, der for en meget stor del, kommer til at løbe igennem Vigersted Sogn – fra 

østlige ende af Haraldsted Sø, langs med Vigersdal Å, Kildevej, engene, mosen, Humleore 

Skov frem til Udløbet ved Regnemark, har fået tilsagn om 4 x 1 mio. over de næste 4 år. 

Delprojektet ”Vrangeskov – børn i bevægelse” sættes forhåbentligt fysisk i gang om ca. 5 uger 

og strækningen fra Vrangeskov til Roskildevej langs Haraldsted Søs nordlige bred er under 

projektering. Sidstnævnte er den mest komplicerede og samtidig den flotteste strækning. 

 

Ad 7 – Helhedsplan for Vigersted 

Følges op hos kommunen snarest muligt. 

 

Ad 8 – Valgmøde i Vigersted den 3. november 

Palle udarbejder power-point med billeder og spørgsmål. Kims datter hjælper med billeder. 

Spørgsmålene fremsendes til politikerne, så de kan være forberedte til selve mødet. 

Spørgsmålene sendes også til rådsmedlemmerne for kommentarer. Referatet vedhæftes de 

spørgsmål, som er udarbejdet af Landsbyforum og som evt. kan give idéer til lokale 

spørgsmål. 

Så vidt det er muligt deltager alle rådsmedlemmer med spørgsmål på valgmødet. Palle er 

ordstyrer. Nedenstående emner berøres: 

 

 Udvikling eller afvikling. Hvem er de 4 – 5 landsbyer der satses på? 

 

 Trafiksikkerhed. Snekkerupvej ud for skolen og ud for børnehuset. 

 

 Internet/bredbånd – også ude på landet. 

 

 Cykelstier. 

 

 Lønager!!!!Grimt – sælger ingen grunde…. 

 

 Ordentlige forhold i hallen. Cafeteria. Udbygning og opgradering til ”Multihus” med 

mødelokaler. Mere plads til fittnes osv.  

 

 Pavilloner på skolen??? Skolen er for lille!!! Afsæt mere plads til udbygning af bygninger 

og til boldbaner mv. 

 

 Opgradering og forsikring af legepladsen i bymidten. Hvorfor skal landsbyerne selv 

betale for disse, når legepladserne i Ringsted betales over skatterne? 

 

 Fortove 



 

 Opstregning af veje med cykelfelter, som i Kværkeby og Jystrup 

 

 Helhedsplan for Vigersted By. Luftfotos 

 

 Ekstra bus til Borup 

 

 Forsamlingshuset 

 

Dorte, Laura og Kasper koordiner alt det praktiske omkring valgmødet. Følgende emner indgår 

i planlægningen: 

 

 Reservation af forsamlingshuset. Peter har reserveret hos Bente Holm den 16. maj. Vi 

har Forsamlingshuset fra kl. 13, da det forinden er udlejet til andet arrangement. Vi 

skal selv stå for rengøring, opstilling mv.  

 

 Peter udarbejder ”Flyer” og står for trykning. Indhold på basis af spørgsmål og plakat 

fra Kildemarkedet. Jørgen koordinerer husstandsomdeling i henhold til eksisterende 

distributionsliste. 

 

 Opstilling af borde og stole mv. 

 

 Børnepasning! 

 

 Kaffe/The og hjemmebag! 

 

 Fællessang – tekst til projektor. 

 

 Lærred/Peter – Projektor/Kim. 

 

 Presse/foromtale til Dagbladet, Lokalavisen og Ringsted Week-end og evt. Midtsj. Avis. 

Palle fremsender materiale. Husk lang indleveringsfrist. 

 
Ad 9 – Identitetsfolder om Vigersted 
Alle rådsmedlemmer indsender hurtigst muligt kommentarer til Palle, som formidler videre til Elisabeth 
Skogstad i kommunen. 
 
Ad 10 – Markedsføring af Vigersted 
Der savnes kort over skovene i sognet. 
Der overvejes et skoleprojekt med video om Vigersted. F.eks. 30 sek. pr. bjælke på hjemmesiden. 
Det overvejes at arrangere et stort ”Påske-projekt” for evt. nye tilflyttere. ”Vigersted Sogn holder Åbent 
Hus”, herunder byvandringer, skovvandringer mv. 
Aktive billeder fra Vigersted Sogn, herunder – børn i leg – skolepatruljen – en fyldt busterminal – spinning, 
fittnes – babysang – kor – billard – Kildemarked – Ronja Røverdatter – idrætsdag og meget, meget mere.  
Vigersted skal stråle af aktiviteter. 
 
Ad 11 – Evt. 
Hjemmeside: 
Michael undersøger om Palle kan få en mailadresse via hjemmesiden. 
 
Evaluering Kildemarked: 
Lokalrådet bør være med og vise at vi eksisterer. 
 



K-udvalget: 
Palle aftaler møde, så der bliver klar opdeling omkring, hvem der gør hvad.  
 
Digitalpost: 
Michael opretter – også for Palle. 
 
Referent  
 
Peter, den 10. oktober 2013 


