
Vigersted Lokalråd 

 
Referat   
4. rådsmøde den 20. august kl. 19:30 hos Palle 
I mødet deltog: Palle Kristoffersen, Kim Petersen, Michael Kalmberg, Christina Hinding, Jørgen 

Nielsen og Peter Hansen. 

Fraværende: Stig Oddershede og Morten Bruus Madsen. 

 
Dagsorden: 

 

1. Kildemarked. Planlægning og fordeling af opgaver. Peter opdaterer på ansøgning om støtte. 

2. Hjemmeside. Michael præsenterer  status på ”stor skærm”. Idemylder og fordeling af 

opgaver. 

3. Fastlæggelse af dato for infomøde. Planlæg og fordeling af opgaver 

4. Sognebladet. Drøftelse af udmelding om betalingskrav jf. modtagen mail. 

5. Opfølgning på møde m. Jens Karrebæk og Thorkild Mølgaard. Fil vedlagt. Drøftelse af 

opfølgning.  

6. Tilbud om barpasning den 5. oktober til Voksendilletant. Drøftelse og beslutning 

7. Orientering om opholdssted i Snekkerup i relation til Lokalrådet. 

8. Evt. 

 

Referat: 

 

Ad 1 

Kildemarked: 

Palle udarbejder oplæg til arbejdsfordeling ud fra flg. stikord. 

- Peter: Presseinformation før og efter. 

- Peter: Leverer billeder til brug for præsentation. Vises på projektor eller TV 

- Peter: Profikmateriale i form af M65 folder. Oplag 100 stk? 

- Michael: Præsentation af hjemmeside. 

- Palle: Oplæg til seddel til brug for idébank. 

- Jørgen: Mælkejunge til idé sedler. 

- Jørgen, Kim, Palle og Michael: Telt, borde og stole. 

- Cykeldamerne: Hjemmebag. Palle tager kontakt. 

 

Kaffe og kage sælges for kr. 5 pr. del. 

 

Ansøgning er onsdag den 23. august 2012 godkendt af Landsbyforeningerne. Palle indkøber 

telt.  

 

Ad 2 

Flot oplæg til hjemmeside. Det tegner lovende. 

Input som Michael evt. kan gøre brug af: 

- Idrætsforeningen kan have egen fane og andre foreninger egen fane. F.eks. Idrætsliv, 

Naturliv, Foreningsliv, Erhvervsliv osv. 

- Institutioner, herunder børn, unge, ældre mv. 

- Busplaner, flextrafik. 

- Kirken. 

- Tilskudsordninger, der kan ansøges til landdistrikter: LAG, Landsdistriktsmidler via 

Landsbyforeningerne og Kultur og fritid – sidste frist 1. september.  

- Under Lokalrådet: Generalforsamling, visioner, præsentationer etc. 

- Aktuelt 

- Om Vigersted: Grundejerforeninger, antenneforeninger. 

 

Eksempler på tekster til foreningssider mv. til Michael inden 1. september:  

- Fuglereservatet, menighedsrådet, naturliv v. Peter. 

- Tilflyttere, transport og Lokalrådets forside v. Palle. 

- Opdeling erhvervslister v. Kim. 



- Foreningsliste v. Christina. 

 

 

Ad 3 

Der indkaldes til møde og præsentation til sognets foreninger vedr. deltagelse på den nye 

hjemmeside. Mødedato udmeldes snarest muligt. 

 

Ad 4 

Som anført i vedtægterne benyttes hjemmesiden og Sognebladet som informationsmedier. Vi 

vil tilstræbe at benytte sognebladet, når der er information, der passer hertil. Hjemmesiden 

benyttes som primær informationsplatform. 

 

Ad 5 

Vi har modtaget referat fra planchef Jens Karrebæk, som berører emnerne på rundvisningen i 

Vigersted. Vi vil over vinteren arbejde med vores oplæg til emner og tiltag. (Kommunen 

iværksætter netop nu en proces om Landsbyidentitet. Landsbyforeningen planlægger møder og 

tiltag i denne forbindelse) 

Der er aftalt møde med trafikingeniør Frank Hagerup, Ringsted Kommune den 28. august 2012 

kl. 15:00. Skoleleder deltager også i mødet. Mødestedet er Vigersted Forsamlingshus. Emnet 

er bl.a. trafikforhold omkring Vigersted skole og børnehus mv. 

 

Ad 6 

Lokalrådet har ikke mulighed for barpasning den 5. oktober i forsamlingshuset. 

 

Ad 7 

Lokalrådet er ikke forespurgt om dette bosted. Palle informerede kort om forholdene. 

 

Ad 8 

Ingen emner til drøftelse. 

 

Næste møde: 

 

Palle indkalder 

      

 

 

 

 

 

 

Referent  

 

Peter Hansen, den 24. august 2012 

 

 

 


