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Referat rådsmøde den 18. februar 2014 
 

Sted: Hos Palle Kristoffersen 

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

fraværende 

 
Dagsorden 

 
1. Aktivitetsudvalget 

2. K-udvalget 

3. Generalforsamling 

- På valg 

- Referat mv. fra sidste år på hjemmesiden 

4. Regnskab til underskrift 

5. Udviklingsprojektet 

6. Høring Landsbypedel 

7. Ansøgning juletræ 

8. Helhedsplan 

9. Næste lokalrådsmøde 

10. Evt. 

 

Referat 
 
Ad 1 – Aktivitetsudvalget 

Positivt møde er afholdt med VIF. Kim, Dorte, Michael og Palle deltog herfra. Der blev nedsat 

et aktivitetsudvalg med følgende deltagere: Dorte, Julie Zeuten, Berit og Laura. 

Der blev fastlagt et borger/foreningsmøde den 17. marts kl. 19:00 i forsamlingshuset for 

indsamling af idéer til aktiviteter og opfordring til borgere om at melde sig som tovholdere til 

enkeltarrangementer. Kim tilretter det glimrende oplæg og koordinerer indbydelse til mødet. 

Evt. kommentarer tilsendes Kim hurtigst muligt. Indbydelsen husstandsomdeles og suppleres 

med plakater til skole, OK-tanken, børnehuset mv. Indbydelsen udformes uformel og 

indbydende. Hovedtema: ”Kom med dine gode idéer”. Der serveres øl, vand og chips til mødet. 

Indbydelse forsynes med afsender, kontaktpersoner og telefonnummer. 

Samtidig udsendes mails til foreninger, organisationer, menighedsråd og aktive medborgere. 

Materialet forsynes også med indkaldelse til generalforsamlingen. 

http://www.vigersted.net/


Forsamlingshuset er reserveret af Kim.  

Aktivitetsudvalget skal være overordnet koordinator for alle aktiviteterne og ikke stå for den 

praktiske udførelse af arrangementerne. 

Fremtidige ansøgninger til fonde, udviklingsmidler og kulturmidler ligger under 

Aktivitetsudvalget evt. i samarbejde med Lokalrådet. 

 

Ad 2 – K-udvalget 

Dette udvalg er et fast underudvalg under Lokalrådet og får som opgave at være kalenderfører 

for sognets aktiviteter, så der ikke sker sammenfald. Lokalrådet håber at Berit tilbyder at stå 

for denne opgave. Aktivitetsudvalget vil fremover stå for selve koordineringen af aktiviteterne. 

Dvs. at Aktivitetsudvalget fremover vil overtage hovedparten af K-udvalgets gøremål. Dette 

afklares helt præcist på mødet den 17. marts. Herunder også hvor K-udvalgets 

kassebeholdning placeres for fremadrettede aktiviteter. 

 

Ad 3 – Generalforsamling 

Generalforsamlingen er fastlagt til den 27. april kl. 14:30. Kim reserverer forsamlingshuset. 

Hvis forsamlingshuset ikke er ledigt, forsøger vi at holde generalforsamlingen i 

konfirmandstuen eller på skolen. 

Generalforsamlingen skal varsles 3 uger forinden. 

Michael lægger referat fra sidste år på hjemmesiden, ligesom de gældende vedtægter bliver 

tilgængelige på hjemmesiden. 

Palle udarbejder Dagsorden i stil med sidste år og disse lægges ligeledes på hjemmesiden. 

Der indsættes også en notits om generalforsamlingen på ”Løsblad” der rundsendes vedr. 

Aktivitetsmødet den 17. marts. Således sikres at generalforsamlingen varsles i tide. 

 

Følgende er på valg: 

 

Bestyrelsen:  

 

Kim Petersen - Genopstiller 

Palle Kristoffersen - Genopstiller 

Peter Hansen - Genopstiller  

 

Suppleanter: 

Laura Rossing - Genopstiller 

NY  - Emne skal findes 

 

Revisor: 

Uffe Larsen  - Genopstiller 

Anders Pil  - Genopstiller 

 

Lokalrådet arbejder primært med de overordnede spørgsmål. Herunder helhedsplan for 

Vigersted Sogn, høringssvar, trafikforhold mv. herunder samarbejde med Landsbyforum og 

anliggender i forhold til Ringsted Kommune. Lokalrådet er desuden det koordinerende organ i 

forhold til aktiviteter i lokalområdet. 

 

Ad 4 – Regnskab og underskrift 

Regnskab skal underskrives på det kommende bestyrelsesmøde den 1. april. 

 

Ad 5 – Udviklingsfolder og markedsføring af Vigersted 

Vigersted lokalråd har fået tilsagn om 9.850 kr. fra ”Udviklingsmidlerne” til fremstilling at 

folder til brug for markedsføring af Vigersted. Her tænkes en fyldig beskrivelse af Vigersted 

Sogn, historisk og nutidigt med alle de fortræffeligheder sognet byder på og nærheden til 

Ringsted og Borup, samt nærheden til hovedstaden. Det undersøges om de lokale 

ejendomsmæglere kunne tænkes at bidrage til projektet, der økonomisk ikke kan holdes inden 



for tilsagnsbeløbet fra kommunen. Materialet tænkes også som et væsentligt bidrag til 

hjemmesiden. 

Projektet tager udgangspunkt i det fakta-ark som Elisabeth Skogstad fra Ringsted Kommune 

har udarbejdet i forbindelse med identiteten for de enkelte landdistrikter i kommunen. 

Til projektet mangler vi en pennefører, der kan koordinere indsamlingen af indholdsmateriale 

til skriftet, samt indsamle billede- og kortmateriale mv. og gerne også forfatte skriftet.  

Beskrivelsen skal vække interesse hos borgere, der kunne overveje at flytte ind i sognet og til 

nye tilflyttere. 

Emnet tages med på dagsordenen den 17. marts. 

Lokalrådets medlemmer sender stikord til Michael om muligt indhold snarest muligt.  

 

Ad 6 – Høring landsbypedel 

Ringsted Kommune har modtaget høringssvar for stort set alle landområder vedr. 

landsbypedel. Og mandag den 25. februar er Landsbyforum indkaldt til møde med 

forvaltningen om mere konkret tilrettelæggelse af ordningen som kommer til at omfatte 2 

pedeller i 2014. Ordningen indføres i første omgang som en forsøgsordning og omfatter alle 10 

lokalområder. På mødes drøftes organisering og arbejdsområder. 

 

Ad 7 – Ansøgning juletræ 

Drøftes på møde under pkt. 1. 

 

Ad 8 – Helhedsplan for Vigersted 

I forbindelse med den kommende landdistriktspolitik og de efterfølgende helhedsplaner 

opfordres alle kommunens 10 landdistrikter til at bidrage til en fyldestgørende helhedsplan for 

hver deres distrikt. Dette er en historisk mulighed for at de enkelte lokalområder kan komme 

til orde og arbejde med ønsker til den fremtidige udvikling. 

I Vigersted er denne proces allerede startet op i forbindelse med identitetsgrundlaget kort efter 

Lokalrådets start. 

For at følge seriøst op på dette arbejde, samles Vigersted Lokalråd søndag den 30. marts kl. 

10:00 hos Kim. Palle medtager kort/luftfotos over Vigersted Sogn og Kim stiller projekter til 

rådighed.  

Aktivitetsmødet den 17. marts kan forhåbentligt også bibringe ønsker frem omkring den 

kommende udvikling.  

 

Ad 9 – Næste Lokalrådsmøde 

Afholdes hos Laura og Kasper tirsdag den 1. april kl. 19:30. 

 

Ad 10 – Evt. 

Palle deltager i Forsamlingshusets generalforsamling den 18. marts for her at høre, hvilke 

kriterier der benyttes for udlån, udlejning og brug af forsamlingshuset. 

 

Referent  

 

Peter, den 22. februar 2014 


