
Vigersted Lokalråd 
 
Referat   
6. rådsmøde den 7. januar kl. 19:30 hos Palle 
I mødet deltog: Palle Kristoffersen, Kim Petersen, Michael Kalmberg, Jørgen Nielsen og Peter 

Hansen. 

Fraværende: Hanne Mikkelsen, Christian Hinding, Stig Oddershede og Morten Bruus Madsen. 

 
Dagsorden: 

 

1. Status for vores rolle i forbindelse med Landsbyidentitet 

2. Møde om Landbyidentitet med Ringsted Kommune den 14. marts 2013 

3. Opsamling på tilbagemelding om Trafiknotat 

4. Hjemmeside: Status for indhold, bannernavn, logo, workshop for rådsmedlemmer og 

andre brugere 

5. Samarbejde og koordinering med K-udvalg 

6. Informationsstrategi 

7. Fastlæggelse af dato og indhold for generalforsamling 

8. Andet – bidrag er velkomne inden eller på mødet!! 

 
 

Referat: 

 

Ad. 1 

Som opfølgning på mødet i Tvindelstrup har Vigersted Lokalråd har udarbejdet et skrift, der 

danner basis for de fortsatte drøftelser omkring landsbyidentiteten og den kommende nye 

landdistriktspolitik. På det efterfølgende møde i Bringstrup er skriftet fulgt op af en 

prioriteringsliste med de 7 vigtigste emner. Sammen med de øvrige landsbyråd i Ringsted 

Kommune indgår skrift og prioritering i et fælles oversigtsskema. 

 

Ad 2 

Ringsted Kommune og de enkelte landsbyråd afholder en møderække, hvor også en 

repræsentant fra Landsbyforeningens bestyrelse deltager. Mødet med Vigersted Lokalråd 

afholdes i Vigersted Forsamlingshus, lille sal, den 14. marts kl. 17 – 19. Palle booker ”Lille sal”. 

 

Materiale omtalt under pkt. 1 banner basis for drøftelserne. 

 

Deltagelse fra: 

 Forvaltninger i Ringsted Kommune 

 Hele Vigersted Lokalråd incl. suppleanter 

 Repræsentanter fra foreningerne efter behov. Disse inviteres på det kommende 

workshopmøde vedr. hjemmesiden. 

 

Lokalrådet samles til et forberedende møde den 4. marts kl. 19:30 hos Jørgen. 

 

Ad 3  

Palle orienterede om kontakten til kommunen. Større emner venter til Trafikplan 2014, hvor 

arbejdet starter i 2013. Mindre emner vedr. trafikforhold klares via kontakt til Jørgen Larsen, 

Ringsted Kommune. 

Palle kontakter Vigersted skole for at orientere om at skolen selv, evt. sammen med Politiet 

må tage fat på mest akutte sikkerhedsmæssige problemer. 

Busgruppen er inviteret med til møder med skolerne. Palle deltager herfra. 

 



Ad 4 

Vigersted Lokalområde bruges som overskrift på siden. 

Lokalrådets logo lægges ind på siden om Lokalrådet. 

Palle udarbejder udkast til ”Mission og Vision” for Lokalrådet til rundsendelse. Michael tager 

kontakt til Berit vedr. foreningerne. 

 

Der indkaldes til workshop for Lokalråd og foreninger. Gerne på skolen, så vi kan råde over 

computere og netværksforbindelse. Michael undersøger muligheden for at låne egnet lokale på 

skolen. 

 Workshop for Lokalrådet den 4. februar kl. 19:30 

 Workshop for foreninger m.fl. den 6. februar kl. 19:30 

 

Foreningerne kan tage tekst og billeder med, så der kan arbejdes med konkret materiale til 

indlæggelse på hjemmesiden. 

 

Der udsendes snarest invitation til foreningerne.  

 

Ad 5 

Lokalrådet vil forsøge med én tættere dialog med K-udvalget, så information ikke går tabt. 

Palle tager kontakt til K-udvalget. 

 

Ad 6 

Ingen drøftelse 

 

Ad 7 

Det blev besluttet, at generalforsamlingen holdes søndag den 14. april kl. 14:30 i Vigersted 

Forsamlingshus. Der annonceres i Sognebladet og der husstandsomdeles inden 

generalforsamlingen, ligesom der varsles i rette tid på hjemmesiden. Sognebladet har deadline 

den 30. januar. Palle udarbejder annonce til Sognebladet. 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen. 

Der arbejdes på at have et indlæg inden generalforsamlingen starter. Dette kan vare op til ½ 

time. Emnet kunne være, hvordan foreningerne bedre kan få kontakt til frivillige ledere og 

bestyrelsesmedlemmer. Oplægsholder kunne f.eks. være formanden for ungdommens Røde 

Kors, som er en stor succes med frivillighedsarbejdet. Palle tager kontakt. 

 

På valg til generalforsamlingen er: 

 Jørgen Gress Nielsen (genopstiller) 

 Michael Kalmberg (genopstiller) 

 Christina Hinding (genopstiller ikke) 

 Suppleant Stig Oddershede (genopstilling ikke) 

 Suppleant Morten Emil Bruus Madsen (genopstiller ikke)  

 Revisor Uffe Larsen (Har brug for svar vedr. genopstilling) 

 Revisor Anders Piil (genopstiller) 

 

Peter kontakter et emne til nyt rådsmedlem eller suppleant, hvis der bliver behov for dette. 

 

Ad 8 

Jørgen udarbejder forslag til brev til menighedsrådet vedr. indkomne forslag om lys på kirken. 

 

Lokalrådet har fået forespørgsel fra planlægningsgruppen for Ronja Røverdatter om Lokalrådet 

vil stå for kontakten til Ringsted Kommune og andre myndigheder. Lokalrådet takkede ja og 

Palle orienterer planlægningsgruppen om tilsagnet. 

 



Der er indkommet kr. 2.300 fra Ringsted Kommune i forbindelse med afholdelse af sidste 

borgermøde.  

 

Vi afventer at forsamlingshuset indkalder til møde, da de har emner de ønsker drøftet. 

 

 

Referent 

 

Peter Hansen, 12. januar 2013 

 

 


