
 

 

 
 
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 
 
Lokalrådsmøde den 20. august 2018 kl. 19:30. 
Mødet holdes hos Per Hermansen Rusgårds Bakke 52, 4100 Ringsted 
 
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) 
 
Mødedeltagere: Steffie Ravn Møller, Per Aagaard, John Friis-Mikkelsen, Berit Galberg, Peter 
Hansen, Per Hermansen, Tomas Lerche-Vestergaard og Kenneth Eis. 
 
Fraværende: Michael Kalmberg 
 
Dagsorden og referat   
 
1.Nye punkter til dagsorden 
To punkter er tilføjet under evt. som punkt 10. a og 10. b. 
 
 
2.Godkendelse af dagsordenen og opfølgning på punkter fra sidste møde den 12. juni 
2018. 
Godkendt.  
 
  
3.Orientering og status vedr. klyngesamarbejde med Kværkeby, Jystrup, Haraldsted 
og Vigersted. Herunder kommunens Trafikplanlægning 2020. Forslag om fælles 
hjemmeside med møde på Vigersted skole den 17. september. 
Der er kommet en henvendelse fra arbejdsgruppen omkring trafik fra klyngesamarbejdet. De 
har et ønske om at mødes med afsæt i Vigersteds helhedsplan. De vil gerne snakke med os 
omkring de ønsker og udfordringer der er omkring infrastruktur i Vigersted.  
Kenneth og Peter deltager i mødet og Peter laver en aftale Eva Kristensen.  
Per Aa kontakter skolen angående at få politiet til at være mere synlig og evt. fartmåling.  
Peter har udleveret en fin “kortlægning og analyse, landsbyklyngen Søhøjlandet, firkløveren på 
Sjælland”. Flere eksemplarer ligger hos Peter. 
Den 17. september er der møde på skolen omkring en fælles hjemmeside for landsbyklyngen 
Søhøjlandet. Der skal snakkes om, hvordan siden fungerer og hvordan den skal bruges af de 
forskellige. DGI har bevilget to års vedligehold på hjemmesiden. Der kommer til at være en 
aktiv kalender. Lokalrådet bakker op om en fælles hjemmeside.  
Lørdag d. 29. september er der arrangeret en bustur i hele klyngen. Det koster 50 kr. og man 
melder sig til via hjemmesiden eller facebook. Det vil være en bustur på ca. 4-6 timer og der 
vil være forplejning undervejs.  
Der kommer et lille skriv i den kommende lokalnyt omkring mødet vedr. hjemmesiden og 
busturen.  
 
 
4. Projekt Bymidten: Orientering om projektets status og fra møde med 
Borgmesteren og Teknisk direktør Tina Christiansen den 13. august 2018. 
Per H og Peter deltog til mødet. Der blev givet udtryk for, at vil føler os “til grin”.  
De var positive og forstående over for vores frustration omkring situationen med “projekt 
bymidten”.  
Det korte af det lange er, at projektet kommer desværre ikke i gang i år. Der skal først tages 
stilling til, om der skal laves en lokalplan. “Projekt bymidten” og ”Bygaden 2” er to projekter, 
der skal holdes adskilt fra hinanden. Der har undervejs i forløbet været en tendens til at 
forvaltning ikke har adskilt de to projekter. 



 

 

Der er blevet bedt om at kommunen skal “rydde op” i bymidten og legepladsen. Hvilket dog 
ikke er bekræftet.  
Per Aa laver en redegørelse over forløbet med “Projekt bymidten” og vores status, til 
Landsbyforum i forhold til det beløb, der er bevilget til projektet.  

 
5. Møde med kommunens administration tors. den 14. juni 2018 vedr. status på 
projekter og opgaver der er i proces. Orientering vedrørende byggegrunde i 
Vigersted. 
Mødet handlede om en orientering omkring et stort antal byggegrunde i Vigersted. Der blev 
informeret om, at der ikke kan udstykkes andre grunde i Vigersted, før at Lønager er 
byggemodnet og solgt.  
Lønager: Efter mødet med kommunen, lavede Per Aa et brev til kontaktepersonen. Der er 
lavet en aftale med kontaktpersonen af holdingsselskabet som ejer Lønager. Per Aa og Per H 
deltager i et mødes med kontaktpersonen d. 29/8. På mødet skal der snakkes om fremtiden 
for Lønager.  
 
 
6.  Orientering vedrørende projekt: Hundeskov  
Tomas har holdt et møde med Mads Jensen, en anlægs-entreprenør i Ringsted kommune. 
Tomas har i samråd med Peter sendt en ansøgning, med tre løsningsforlag, omkring etablering 
af en hundeskov til kommunen. Lige nu afventer vi kommunens behandling.  
 
 
7.Aktivitetsudvalget - orientering og status på aktiviteter. 
Der er bevilget et transportabelt højtalersæt, som blev indviet til rundturen i Humleore og 
kong Humbles borg. Turen gik rigtig godt og Torben og Mathea holde et flot oplæg. 
Sankt Hans. Trods tørke var der taget store forbehold omkring afbrænding af bålet. Der var 
ca. 150 deltager. Torben Lollike holdet en aktuel båltale som var omkring Vigersted og 
omkring liggende aktiviteter. 0. A havde arrangeret en rundboldturnering for klassen inden 
spisningen og tændingen af bålet.  
Kildemarked d. 16. september. Berit, John og Per Aa vil gerne lave en kaffebod.  
Historie aften om midtbanen d. 16. januar 2019. 
Generalforsamling d. 27. januar 2019. Vi vil planlægge et bankospil efter. 
Projekt Egnspil 2019, som løber af stablen d.21.-23. Juni omfatter pt. følgende: 
• Egnsspillet ”Banebørster og sognerødder- balladen om en jernbare” 

• En markedsplads med boder, hvor mad, drikke og lokalproducerede varer kan købes. 

• Kirkekoncert(ca. ½ time) i Vigersted Kirke efter forestillingen fredag aften 

• Fakkeltog til Sankt Hansbål på Vigersted Skoles sportsplads efter forestillingen søndag. 

• ”Midtbanens Historie”-historieaften d. 16. jan.2019 i Vigersted Forsamlingshus  

• En udstilling om bygning af Midtbanen, Ringsted Museum 

• ”I banebørstens fodspor ”- Kør-selv-tur i lokalområdet med rutebeskrivelser til spor i 
landskabet efter Midtbanen med afslutning på Sporvejsmuseet(sporvognene kører på en 
del af Midtbanens strækning)  

8.Orientering vedrørende legeplads i bymidten, møde med kommunens 
legepladskonsulent samt evt. nye leverandørtilbud. 
Steffie har afholdt et møde med Sara Jespersen fra kommune angående legepladsen. Sara 
fortæller at hun ville anbefale redskaber i metal, da der er minimalt vedligehold. Steffie 
fortæller at vi har bevidst valgt træ, fordi det er tro mod naturen, lokalmiljøet og Vigersted.  
Steffie kontakter de firmaer, vi har indhentet tilbud fra, omkring nuværende status på projekt-
bymidten. 



 

 

Når vi en gang får lov til at gå i gang med projekt bymidten anbefalede Sara at vi indhenter 
flere tilbud fra legepladsfirmaer. f.eks. MAXplay og sundleg.dk. Steffie tager kontakt til 
firmaerne, når tiden er inde. 
 
9.Velkomstpakke til tilflyttere: status 
Tomas har lavet et program, der kan oplyse omkring tilflyttere i Vigersted sogn. Vi kan få 
listen 6 måneders tilbage. I gennemsnit 12-14 tilflyttere pr. halvår.  
Der er lavet aftaler med lokale om pt. at levere æg og østershatte til velkomstpakken som 
også indeholder lokale brochure og LOKALNYT. Pakken afleveres af et lokalrådsmedlem ved 
besøg hos tilflytterne. Berit er koordinator på projektet.  
 
10.Eventuelt 
10. a. Oplevelsesstien 
Peter skal til møde med kommunen angående “lær at cykelbane” ved bananen, bålhytte 
mellem Ejdamsvej og Vigerstedvej, og en fiskebro ud i mosen. 
10. b. Vigersted bygade 2 
Der skal efter krav fra kommunen nu også laves en lokalplan for Bygaden 2, hvilket også er 
helt nyt i forhold til, at det tidligere var muligt at opføre op til to dobbelthuse på grunden. 
Derfor vides det ikke, hvornår husene kan etableres, da en lokalplan skal ind i køen. Der er 
p.t. 40 lokalplaner på listen. 
 
11.Forslag til næste rådsmøde 
D. 3. oktober 19:30 hos John, Ågerupvej 44. 
 
Punkter til næste møde: Bankospil 
 


