Vigersted Lokalråd
Referat
3. rådsmøde den 2. juli kl. 19:30 hos Kim
I mødet deltog: Palle Kristoffersen, Kim Petersen, Michael Kalmberg, Hanne Mikkelsen,
Christina Hinding, Jørgen Nielsen og Peter Hansen.
Fraværende: Stig Oddershede og Morten Bruus Madsen.
Dagsorden:
1.

2.

3.
4.
5.

Orientering og opfølgning:
a.
Byvandring den 18. juni 2012 med planchef Jens Karrebæk og
udvalgsformand Thorkild Mølgaard.
b.
Økonomi. Vi har fået overført kr. 14. 553 fra K-udvalget konto.
c.
Aktiviteter:
i.
Sct. Hans. Tale vedlagt.
ii.
Presse: Referering af tale i Dagbladet. Notits
og billede i Lokalbladet. Billede, logo og omtale i Lokalbladet.
d.
Høringssvar bogbus vedlagt.
Information og hjemmeside:
a.
Kig evt. på Birkested.dk og ldhus.dk og se det tilbud, som de tilbyder for 68.000 og som hurtigt vil kunne være driftsklart.
b.
Leif Gredal fra jystrup.net har nogen ideer om at lave et fælles system for
landsbyer i Ringsted Kommune.
c.
Hvordan kommer vi videre.
Kildemarked den 15. september.
Henvendelse fra Forsamlingshusets formand Bo Nielsen ang. møde om samarbejde.
Evt. og næste møde.

Referat:
Ad 1 a
Positivt møde og byvandring. Palle rykker Jens Karrebæk for referat.
Ad 1 b
Der er overført kr. 14.553 fra K-udvalget til vores nye konto hos Nordea. Konto nr. 2520
6886-675-281. Lokalrådets CVR nr. er 34408386.
Ad 1 c
Sct. Hans tale holdt af Palle. Næste år overvejes en tidligere start, så børn også kan
deltage. Heksen må gerne være et børnehaveprojekt.
Der er bragt omtale i Dagbladet, Lokalbladet mv.
Høringssvar vedr. bogbus er indsendt til Ringsted Kommune.
Ad 2 a
Det blev besluttet at indkøbe hjemmesideplatform fra Landdistrikternes Hus ”Birkested”.
Michael indkøber snarest muligt. Michael har tilbudt at strukturere og starte hjemmesiden
op.
Peter udarbejder Foreningsliste incl. grundejerforeninger, plejehjem, Vakse Voksne etc.
Der indkaldes til orienteringsmøde for foreninger m.fl. mandag den 20. august 2012 kl.
19:30, hvor alle foreninger opfordres til at udarbejde en side til Lokalrådets hjemmeside.
Gerne med link til egen hjemmeside. Palle udarbejder udkast til invitation, der udsendes ca.
1. august. Peter følger op på indbydelse til foreninger m.fl.

Kim udarbejder liste med virksomheder, som inviteres til at komme med på hjemmesiden,
når den er kommet op at køre. Virksomheder kan deltage mod mindre betaling.
Ad 2 b
Vi takker nej til samarbejde med JystrupNet/Leif Gredal om fælles platform for hjemmeside.
Ad 2 c
I første omgang indkøbes som nævnt hjemmesidemodul hos Landdistrikternes Hus.
Ressourcemodel venter til senere. Kalender indgår. Pris for modul ca. kr. 6.000 plus moms.
Drift pr. år ca. kr. 1.100 plus moms.
Palle gennemser Vigersted Info og kopierer alt det materiale, der evt. kan bruges på
Lokalrådets nye hjemmeside.
Vigersted.net er ledigt. Michael finder frem til navn, hvor Vigersted indgår.
Ad 3
Lokalrådet deltager i Kildemarked den 15. september 2012. Med egen stand, hvor der
oplyses om Lokalrådets virke. Og der indsamles idéer til udvikling af lokalområdet. Den nye
hjemmeside vises på Kildemarkedet.
Ad 4
Palle indkalder til møde, når formanden for forsamlingshuset vender tilbage for drøftelse.
Ad 5
Der fremsendes en ansøgning til Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune om tilskud
til ”Idé-udvikling i Vigersted Lokalsamfund”. Palle udarbejder ansøgning incl. budget.
Herunder telt til udstilling, leje af forsamlingshus, logo-trøjer etc. Ansøgning sendes til
Niels Bruun de Neergaard, formand for Landsbyforeningerne.
Jørgens mailadresse er: joergen.gress@privat.dk. Ændres på mailliste.
Mødet den 20. august 2012 kl. 19:30 hos Stig Oddershede, Kildevej 16 i Vigersted ændres
til møde med foreningerne vedr. hjemmesiden. Mødet afholdes evt. på skolen. Palle
undersøger muligheden for at låne et lokale med projektor.
Referent
Peter Hansen, den 2. juli 2012

