
Vigersted Lokalråd 
 
 
Referat 
Rådsmøde den 4. marts kl. 19:30 hos Jørgen 

I mødet deltog: Christina, Michael, Jørgen, Palle, Kim og Peter 

 
Dagsordensemner 

1. Generalforsamling 

a. Planlægning af indlæg om frivillighed 

b. Indkaldelse 

c. Omdeling 

d. Dirigent 

e. Referent 

f. Forplejning 

g. Børnepasning 

2. Møde om Landsbyidentitet med Ringsted Kommune den 14. marts 

a. Indkaldelse af foreningsrepræsentanter 

b. Praktisk arrangement 

c. Indhold – hvad vil vi have ud af mødet – prioriteringer 

3. Henvendelse til menighedsrådet 

4. Hjemmeside;  

a. status for indhold 

b. workshop 

5. Andet  

 
1.a 

Peter undersøger om vi kan skaffe en foredragsholder til et indlæg vedr. frivillighed fra en af 

nedenstående emner:  

- Røde Kors 

- Frivilligjob.dk 

- Lag-Faxe 

 

Hvis det lykkes overvejes en ansøgning til Udviklingsmidlerne for afholdelse af omkostninger til 

oplægsholder og transport. Peter udarbejder ansøgning og Palle fremsender. 

 

1.b 

Palle udarbejder ”Indkaldelse”. Peter fremsender tekst vedr. oplægsholder til Palle, hvis det 

lykkes at få en om bord. Michael lægger ”Indkaldelsen” på hjemmesiden. 

 

1.c 

Jørgen står for koordinering og omdeling af ”flyers”. Peter sørger for trykning og fremsendelse 

af omdelingsliste til Jørgen. 

 

1.d 

Palle kontakter Anette om hun vil stille sig til rådighed som dirigent. Alternativt kontaktes  

Verner Iversen . 

 

1.e 

Peter skriver referat af generalforsamlingen, hvis der ikke indkommer andre forslag til referent.  

 

1.f 



Der bydes på kaffe og the, samt hjemmebagt kage. Nedenstående har tilbudt af komme med 

kage: 

- Kim x 2 

- Palle x 1 

- Christina x 1 

 

1.g 

Der tilbydes ikke børnepasning. 

 

2.a 

Ud over Lokalrådet vil vi anmode følgende om at deltage med en repræsentant: 

- Fra Menighedsrådet 

- Fra Forsamlingshuset 

- Fra Idrætsforeningen 

- Fra skolen 

- Børnehuset 

-  

 

2.b 

Vi vil anmode Frank Nielsen fra forvaltningen om af have et stort kort og luftfoto over 

Vigersted Sogn med til mødet. Peter kontakter Frank og fremsender hhv. notat om Trafik fra 

efteråret og notat fra vores Borgermøde. 

Vi byder på øl og vand.  

Hentes hos Stig inden mødet af? 

Jørgen kontakter Bente eller Mathea vedr. nøgle til forsamlingshuset. 

Peter sender indkaldelsen fra Frank til Palle. 

 

2.c 

Vores snak med forvaltningen tager udgangspunkt i tidligere drøftelser og notater i forbindelse 

med rundture i Vigersted med forvaltningen/og trafikafdelingen. Samt de input og notater der 

er udarbejdet i forbindelse med møderne i Tvindelstrup og Bringstrup. 

 

Dog skal trafikforbedringerne ikke overskygge andre vigtige emner. 

 

Hovedprioriteringen vil være ønske om udarbejdelse af en helhedsplan for Vigersted By, 

herunder 

- Kirkeengen 

- Kirkeforpladsen 

- P-pladserne foran kirken og foran forsamlingshuset 

- Legepladsen 

- Sikre trafikveje til og fra skole, Sfo og børnehus 

- Færdigfremføring af cykelsti fra Kværkeby til Vigersted skole 

- Byens øvrige bebyggelser, herunder Lønager 

- Evt. plads til udbygning af sportsplads 

- Hvordan ser vi gerne byens visuelle udtryk 

- Grøn trampesti rundt om hele landsbyen 

 

Vi kunne f.eks. foreslå kommunen, at vi sammen udarbejder en helhedsplan som et 

pilotprojekt. En langtidsplan for et af kommunens væsentligste landdistrikter med det 

formål at fastholde borgere og at tiltrække nye borgere. Visionen er, at en smuk og 

attraktiv landsby vil tiltrække borgere – også til de udstykningsmuligheder landsbyen 

allerede har. Og ikke mindst at udnytte beliggenheden tæt på hovedstaden.  

 

Tillige foreslås et markedsføringsprojekt, der klargør de gode faciliteter området besidder i 

form af velfungerende skole, SFO, børnehus, idrætshal og forsamlingshus – og den unikke 



natur med smukke skove og moser lige uden for døren. Og en velfungerende kirke med 

mange børneaktiviteter. Nærheden til Borup station og velfungerende infrastruktur kan 

udnyttes positiv. Og igen nærheden til hovedstaden. 

 

Ligeledes vil Oplevelsesstien være et aktiv for lokalområdet takket være de mange nye 

muligheder for motion og natur- og kulturoplevelser. Ikke mindst adgangen til Haraldsted 

sø og ”Vrangeskov – børn i bevægelse” vil være attraktive. Især fordi man får adgang til 

24 km cykel- og gangsti i Ringsted Kommune uden at skulle færdes på offentlige trafikveje. 

 

3. 

Brev fremsendes til menighedsrådet vedr. forslag om lys på kirken. Jørgen sender til Palle som 

sender færdigt brev til Formanden for Menighedsrådet 

 

4.a 

Der er stadig nogle huller i indholdet. Dette tilstræbes så vidt muligt at være på plads inden 

generalforsamlingen 

 

4.b 

Der er afholdt et par gode workshops for brugere af hjemmesiden. Dette følges op efter 

generalforsamlingen. 

 

5. 

I forbindelse med generalforsamlingen lægges der op til vedtægtsændring vedr. information på 

hjemmesiden om høringssvar til kommunen. Vi har ikke mulighed for at informere og modtage 

tilbagemeldinger på den tid vedtægterne lægger op til. 

 

På generalforsamlingen informeres der om at K-udvalget fremover fungerer som en afdeling 

under Lokalrådet.  

 

 

Peter 

 

5. marts 2013  


