
Vigersted Lokalråd 

 
Referat   
2. møde den 21. maj kl. 19:30 hos Peter 

 
I mødet deltog: Palle Kristoffersen, Kim Petersen, Michael Kalmberg, Hanne Mikkelsen, 

Christina Hinding, Jørgen Nielsen, Morten Bruus Madsen og Peter Hansen. 

Fraværende: Stig Oddershede. 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Referent – sekretæren? 

 

3. Opfølgning på referat fra 1. møde  

a. Opgaver 

b. Info 

 

4. Forslag til logo, fremsendt af Christina 

a. Drøftelse og beslutning 

 

5. Møde med K-udvalget  

a. Forslag om 24. eller 29. maj 

b.  Betaling for side i Sogneblade 

b. Grænsedragning  

 

6. Høringssvar om Bogbus, kan og skal vi? (har ikke kunnet finde høringsmateriale, men 

noget foregår der) 

 

7. Aktiviteter 

a. Båltale – Sct. Hans – opfordring fra udvalget 

b. Deltagelse på Kildemarked i september 

 

8. Lokalrådets arbejdsform (fra konstituerende møde) 

a. Kommissorium/forretningsorden 

b. Vision 

c. Mødestruktur 

d. Mødefrekvens og mødekalender 

e. Borgermøder 

f. Generalforsamling 2013 

 

9. Lokalrådets opgaver – brainstorm (fra konstituerende møde) 

 

10.  Diverse: 

a. Henvendelse fra borger om opstilling af vedtægter 

 

 

 

Referat: 

 

Ad 1 

Dagsorden blev godkendt 

 

Ad 2 

Referent: Peter Hansen 

 



Ad 3 

Palle udarbejder artikel til Lokalbladet incl. fremsendelse af billede af Lokalrådet til Per 

Rasmussen. 

Palle har fremsendt informationsmateriale til Sognebladet. 

Peter har møde med Berit den 29. maj kl. 10 vedr. information om Lokalrådet til 

hjemmesiden Vigersted Info. 

Palle udsender information om Lokalrådet til:  

 Sognets foreninger og institutioner, herunder grundejerforeninger jævnf. liste 

udarbejdet af Kim. 

 Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune jævnf. liste udarbejdet af Peter. 

 Ringsted Kommune jævnf. liste udarbejdet af Peter. Vedtægterne vedlægges. 

 

Michael opretter NemID-bankkonto og har fået underskrevne dokumenter til brug for 

kontoen. Der oprettes CVR-nummer i Erhverv- og selskabsstyrelsen. 

Peter har oprettet lokalrådsprotokol, der medbringes til alle rådsmøder. 

Referat af stiftende generalforsamling er underskrevet af dirigenten. 

Vedtægterne er underskrevet af alle rådsmedlemmer. 

Referat af konstituerende rådsmøde er underskrevet. 

Palle udarbejder oplæg til kommissorium og forretningsorden. 

Palle udarbejder oplæg til vision. 

 

Ad 4 

Logo, navnetræk og master til brevpapir blev godkendt, således at skrifttype bliver enkel 

uden krummelurer. 

 

Ad 5 

Palle aftaler møde med K-udvalget, hvor der drøftes samarbejdsform, økonomi, info og 

information til Sognebladet. Det tilstræbes, at Lokalrådet er aktive omkring information til 

borgerne. I mødet deltager fra Lokalrådet Palle, Christina, Hanne og Peter. Mødet foreslås 

til 29. maj i Forsamlingshuset kl. 19:30. 

 

Ad 6 

Palle udsender oplæg til høringssvar vedr. bogbus. Peter undersøger fristen for indsendelse 

til kommunen. Da vi ikke har fået information via hjemmeside op at stå endnu, kan vi i 

dette tilfælde ikke leve op til vedtægterne vedr. information til borgerne mindst en uge 

forud for indsendelse til relevante myndigheder. 

 

Ad 7 

a. Palle tilbyder at holde Sct. Hans talen. 

b. Ved Kildemarkedet den 16. september tilbyder Lokalrådet at stå for udskænkning af 

kaffe med kage og evt. sodavand. Der udarbejdes en informationsfolder om 

Lokalrådet, f. eks. A4 falset til M65. Så mange lokalrådsmedlemmer som muligt 

deltager, for at få Lokalrådets vision kommunikeret. Der opsættes en boks til idéer 

fra borgerne. 

 

    Ad 8 

a. Kommissorium/forretningsorden udarbejdes snarest. 

b. Vision udarbejdes snarest. 

c. Mødefrekvens afventer næste møde. 

d. Borgermøder efter behov. Lokalrådet deltager i Kildemarked. 

e. Generalforsamling aftales på næste møde. 

 

     Ad 9 

     Emner til fremtidig drøftelse: 

a. Forslag om aktivitet vedr. indbrudsforebyggelse. 

b. Lys på kirken i december. 

c. Udnytte mulighederne for optimering af bymidten, herunder f.eks. anbefaling vedr. 

renovering af huse. 



d. Aktivitet vedr. Vigersted som mindste landsby nær København med de bedste og 

fleste servicefaciliteter. F.eks. omtale i Søndagsavisen mv. 

e. Lønager (sidevej til Ågerupvej) Etablering af grønne områder etc. Som det ligger nu, 

er det ikke befordrende for nye tilflyttere. 

f. Trafiksikkerhed.: Ved skolen, hvor Rusgårds Bakke møder Snekkerupvej og ved 

svindet, hvor Ågerupvej drejer ind i byen. 

g. Trafiksikkerhed: Snekkerupvej som skolevej. 

h. Trafiksikkerhed: Cykelvej fra Nebs Møllevej til Vigersted Skole. Evt. med Ortved Lund 

som stillevej eller med gennemkørsel forbudt. 

i. Lokalplanen vedr. kommunens jord mod sydøst. 

 

Peter undersøger muligheden for byvandring med planchef Jens Karrebæk og udvalgsformand 

Thorkild Mølgård. Gerne mandag den 18. juni kl. 16 – 18. 

 

Ad 10 

Vedtægternes grafiske opstilling bevares i den nuværende form, da de allerede er 

underskrevet. 

 

Næste møder: 

 

18. juni 2012 kl. 19:30 hos Kim Petersen, Ågerupvej 32 i Vigersted. Telefon 28 95 88 77 

20. august 2012 kl. 19:30 hos Stig Oddershede, Kildevej 16 i Vigersted. 40 30 32 48 

 

 

Referent  

 

Peter Hansen, den 22. maj 2012 

-  

 

 


