
Vigersted Lokalråd 
 

 

7. rådsmøde den 16. maj kl. 19:30 hos Laura og Kasper Rossing 

 

I mødet deltog: Palle Kristoffersen,  Michael Kalmberg, Hanne Mikkelsen, Jørgen Nielsen, 

Kasper Rossing, Laura Rossing, Dorte Skau og Peter Hansen. 

Fraværende: Kim Petersen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af referent 

3. Konstituering med valg af: Formand, næstformand, sekretær og kasserer 

4. Forhold til og valg af kontaktperson til K-udvalg og Informationsudvalg 

5. Mødeplan 2013 

6. Aktivitetsplan 2013-2014, Ronja Røverdatter, Kildemarked, Borgermøder, andet  

7. Aktuelle sager: Bus, Cykelsti, Trafikforhold Vigersted, Andet 
8. Evt.  

 

 

Referat: 

Ad 1 Dagsorden blev godkendt incl. supplerende punkter indsendt af Peter: 

Under pkt. 7 

- Høringssvar inden den 1. juni vedr. landsbypedel – skulle være udsendt til alle 

Lokalrådsformænd 

- Vigersted Lokalråds valgmøde søndag den 3. november kl. 14:30 – (evt. suppleret med 

andet arrangement!!!) 

- Udviklingsmidlerne. Her er p.t. kr. 60.000 til resten af året. Kulturmidlerne er opbrugt. 

Og der er ca. 100.000 kr. der kan søges af Agenda 21 midlerne med ansøgningsfrist 1. 

juli. 

 

Ad 2 Valg af referent 

 

Peter blev valgt til referent 

 

Ad 3 Konstituering 

 

Rådet blev konstitueret som følger: 

 

- Formand Palle Kristoffersen 

- Næstformand Kim Petersen 

- Kasserer Michael Kalmberg 

- Sekretær Peter Hansen 

- Bestyrelsesmedlem Jørgen Gress Nielsen 

- Bestyrelsesmedlem Hanne Mikkelsen 

- Bestyrelsesmedlem Kasper Rossing 



 

Ad 4 K-udvalg og informationsudvalg 

- K-udvalget: Der etableres en koordinator tilknyttet det tidligere K-udvalg som primært 

er Berit. Kasper påtager sig denne koordinatorrolle, bistået af Dorte og Hanne, som 

gerne hjælper til ved enkeltarrqangementer. K-udvalgets midler overføres til Lokalrådet, 

men skal primært anvendes til mindre arrangementer, som tidligere blev støttet af K-

udvalget. K-udvalget vil fremover referere til Lokalrådet i økonomiske sager. Palle bistår 

konsultativt. Der skal arbejdes for en fælles kalender for alle foreninger. 

- Sct. Hans: Dorthe deltager som koordinator og medarrangør sammen med Berit. Billard 

Klubben kontaktes med hensyn til salg af øl og vand. Lokalrådets telt kan indgå i 

arrangementet for at få et bedre samlingspunkt. Der findes en båltaler. Palle kontakter 

Iversen. Skolens højttaler lånes. Der arrangeres evt. fakkeltog, snobrød, børnekor. 

Peter sender mail til Berit vedr. ovenstående beslutninger. Laura bidrager også med det 

praktiske. 

- Informationsudvalget: Kasper vil gerne deltage i dette arbejde, herunder hjælpe 

Michael med opdatering af hjemmesiden. Michael foreslår at der igen arrangeres en 

workshop for brug af hjemmesiden. Billede af Lokalrådet blev taget og sendes til 

Michael til brug for hjemmesiden. 

 

Ad 5 Mødeplan 

 

Næsten rådsmøde bliver den 20. juni kl. 19:30 og holdes hos Peter, Ågerupvej 141, telefon 20 

83 60 90. Følgende punkter kan indgå i dagsorden: 

- Udviklingsprojekter 

- Byudvikling i henhold til 1. prioritering. Herunder helhedsvurdering. Der følges aktivt op 

på emnet. 

- Trafik. Herunder cykelsti fra Ortved via Rusgårdsbakke 

- K-udvalg. Opfølgning 

 

Ad 6 og 7 Aktivitetsplan 2013 – 14 

 

- Høringssvar vedr. landsbypedel skal være indsendt inden 1. juni 2013. Kasper 

indsamler idéer via mail og indsender positiv indstilling incl. idéer til brug af pedeller. 

- Ronja Røverdatter. Lokalrådet deltager med kaffe/kagebod den 28. 29. og 30. juni. Der 

udarbejdes en vagtplan for rådets medlemmer. 

- Kildemarked 5. september. Også her deltager Lokalrådet med en kaffe/kagebod. 

- Valgmøde i Vigersted Forsamlingshus søndag den 3. november kl. 14:30. Vi har huset 

fra kl. 13:00. Gerne korsang eller lign. et kvarter før. Palle tilbyder at være ordstyrer. 

Der skal hen imod mødet arbejdes med en spørgeramme, så vi får svar på alle 

relevante lokale spørgsmål. Vi står for opsætning og efterfølgende rengøring. 

- Tænd og sluk regulering ud for skolen på Ågerupvej påregnes færdig inden skolestart 

efter ferien. 

- Cykelsti Rusgårdsbakke helt frem til skolen. Lokalrådet følger aktiv op på sagen. 

- Afbalanceret og fornuftig bustrafik. Palle indgår i busgruppe. 

- Ortved Plejehjem kontra Knud Lavartscenteret. 

Ad 8 Evt. 

Følgende idéer indkom til aktivitetslisten: 

- Velkommen til nye tilflyttere. Tilflytterfest, rundtur i lokalområdet etc.  

- Naboskab og nabohjælp. Foredragsaften med politi og forsikringsselskaber. Evt. med 
hjælp fra udviklingsmidler. 



 

Referent Peter Hansen, 20. maj 2013  

 


