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Referat rådsmøde den 20. august 2013 
 

Sted: Hos Laura og Kasper Rossing  

Mødedeltagere: Palle, Kim, Kasper, Jørgen, Laura, Michael, Dorte og Peter 

 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

2. Deltagelse i Kildemarked 

3. Valgmøde 

4. K-udvalget 

5. Cykelstiplanlægning 

6. Helhedsplan Vigersted By 

7. Hjemmeside og information  

8. Næste møde 

9. Evt. 

Ny i bestyrelsen 

Inden mødets start oplyste Palle, at Hanne har trukket sig fra bestyrelsen og at Dorte i stedet 

overgår fra suppleant til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen takker Hanne for indsatsen siden 

opstarten af Lokalrådet og byder Dorte velkommen. Michael tilretter hjemmesiden. 

Referat 

Ad 1 – Siden sidst 

Lokalrådets deltagelse med kaffebod ved Ronja Røverdatter gav rigtig pæn omsætning og hele 

overskuddet gik til Røverdatteren. Især var hun vild med røverkuglerne. Udlæg til indkøb af 

ingredienser til kager mv. afholdes af røverdatterarrangementet. 

Ad 2 – Deltagelse i Kildemarked den 15. september 

Palle m.fl. opsætter telt og et par borde. Palle medtager vores store kort. 

http://www.vigersted.net/


Kasper leverer stativ/stand til posters. Emner til posters kan være: Valgmøde, To kort, Emner 

fra Lokalrådet. Laura, Kasper og Palle står for dette.  

Der serveres kaffe og kage som sidste år. Alle tager en kage med. Jørgen og Dorte kan ikke 

deltage. Michael finder ud af, hvad vi har fra tidligere. 

Palle udarbejder vagtplan. 

Ad 3 – Valgmøde 

Inden Valgmødet den 3 november indkaldes der til separat planlægningsmøde torsdag den 8. 

oktober kl. 19:30 hos Palle. Følgende emner drøftes: 

- Vores egen pressedækning 

- Relevant lokalt materiale udsendes til alle politikere i god tid inden mødet, så de kan 

møde op forberedte. Herunder: Helhedsplan, cykelsti, trafikforhold, markedsføring med 

mere 

- Børnekoret 

- Indgangssang 

- Økonomi. Ansøgt om kr. 2000 

Vi bør aktivt følge valgdebatten og sikre at landdistrikterne og Vigersted får den vægt vi er 

berettiget til. Men det kan vi kun gøre ved at deltage i debatten. 

Ad 4 – K-udvalget 

Der indkaldes til separat møde med Berit, hvor aktivitetskalender mv. drøftes. Der er behov for 

2 møder om året, så alle aktiviteter kan indlægges på hjemmesidens kalender. Dorte, Laura, 

Kim og Palle deltager. Palle indkalder til møde. 

Ad 5 – Cykelstiplanlægning 

Det er vigtigt, at Vigersted Lokalråd holder momentum omkring cykelstien for at sikre, at 

projektet kommer i gang hurtigst muligt. På basis af vores cykeltur, vil det være oplagt, at vi 

kommer med en ønskeliste, som forvaltningen kan arbejde ud fra. Derfor lægges der op til, at 

vi udarbejder et skriv med vores ønsker. Palle arrangerer et møde med Frank Hagerup, hvor 

dette præciseres og hvor der opridses en tids- og arbejdsplan. Cykelstien bør indgå i byens 

helhedsplan fra Mølleåen og op til skolen. 

Ad 6 - Helhedsplan Vigersted By 

Med udgangspunkt i vores ønsker omkring Landdistriktspolitiken og rundturen med 

politikere/forvaltning sidste forår, skal vi også aktivt følge op på helhedsplanen, da vi ikke skal 

forvente, at forvaltningen selv tager initiativ. Emnet vil kun overordnet komme til at indgå i 

Landdistriktspolitiken. Vi skal udnytte at Ringsted nu får en stadsarkitekt, der kan arbejde med 

dette projekt. 

Ad 7 - Hjemmeside og information 

Aktivitetskalenderen er vigtig. Alle foreninger, råd og aktiviteter bør indlægges. Se pkt. 4. 

Michael overvejer at indkalde til ”hjemmeside undervisnings møde” 

Ad 8 - Næste møde 

Aftales den 8. oktober hos Palle 

Ad 9 – Evt. 



Intet blev drøftet 

 

Referent  

Peter, den 23. august 2013 

 

 


