
Vigersted Lokalråd 
 
Referat   
5. rådsmøde den 8. oktober kl. 19:30 hos Peter 
I mødet deltog: Palle Kristoffersen, Kim Petersen, Michael Kalmberg, Jørgen Nielsen, Hanne 

Mikkelsen og Peter Hansen. 

Fraværende: Stig Oddershede og Morten Bruus Madsen. 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse og prioritering af dagsorden 

2. Kildemarked v. alle 

a. Evaluering og huskeliste til næste år 

b. Opfølgning 

c. Henvendelse fra K-udvalget 

3. Vores kontakt til Ringsted Kommune vedr. trafik mm 

4. Høringssvar ang. renovationsregulativ v. Michael 

5. Landbyidentitet – nyt kommunalt projekt v. Peter 

a. Fælles initiativet 

b. Hvad gør andre ? 

c. Hvad skal vi gøre ? 

d. Medlemsmøde i Landsbyforeningerne den 30. oktober 

6. Hjemmeside v. Michael 

a. Status  

b. Hvem gør hvad fremadrettet 

c. Kalender og annoncering af arrangementer  

7. Andet – sikkert 

 

 

Referat: 

 

Ad. 1 

Godkendt 

 

Ad 2 

a. Generelt var der mange positive tilkendegivelser og pæn interesse for Lokalrådet på 

Kildemarkedet, dog kunne det ønskes at der var flere besøgende med den afsmitning 

det kunne give Lokalrådet. 

b. Kager blev stort set udsolgt. Fornuftig pressedækning af Lokalrådet før og efter 

Kildemarkedet. Indkomne idéer indgår i det fremadrettede arbejde. Det indkøbte telt 

kan ved forespørgsel udlånes til foreninger, der fremmer samværet i Vigersted 

lokalområde. Dog på betingelse af erstatning ved skader. 

c. Palle sender mail til K-udvalget vedr. deres henvendelse. Indholdet kan være noget i 

retning af: 

Ang. Kildemarkedet opfattede Lokalrådet, at vi havde pæn succes med kaffe-kage bod 

og anser det for en god måde at møde lokalområdets borgere på. Det glæder os, hvis 

IK-udvalget også opfatter det sådan og allerede nu ønsker Lokalrådet at gentage det i 

2013, hvis det er muligt. 

Mht. lokalområdets nye hjemmeside www.vigersted.net, så har Lokalrådet arbejdet på 

at få den op at køre og få lagt indhold ind i den. 

Det vil være fint om K-udvalget kan markere eller lave en liste med de informationer 

udvalget finder er vigtige at få med over på den nye side. Herefter tager Lokalrådet 

stilling til det endelige indhold, herunder lokalområdets historie (Evt. ved Uffe Larsen). 



Mht. hvornår Vigersted.info skal lukkes så har Lokalrådet det forslag, at det gøres efter 

et af Lokalrådet planlagt borgermøde om Vigersted i relation til nye landdistriktspolitik. 

Det bliver den 5. november kl. 19:30. På dette møde vil Lokalrådet samtidig 

præsentere hjemmesiden.  

Herefter vil det være fint om Vigersted.info i en periode enten viderestillede direkte til 

Vigersted.net eller at der stod, at man nu skal logge på den anden side.  

Mht. annoncering af arrangementer mm. så findes der et kalendermodul, som 

arrangementerne kan lægges ind i. Det er meningen at lokalområdets foreninger selv 

skal have mulighed for at lægge deres arrangementer ind – men der er vi ikke nået til 

endnu. K-udvalget kunne være den første, der fik mulighed herfor. 

I forhold til næste nummer at Sognebladet finder Lokalrådet at det vil være naturligt at 

K-udvalget, der har haft Vigersted.info, informerer om at denne side lukkes og at der er 

opstået en ny under navnet www.vigersted.net 

 

Ad 3  

Efter møder med forvaltningen, sidst med trafikplanlægger Frank Hagerup har Lokalrådet 

rettet skriftlig henvendelse til Ringsted Kommune om forskellige trafikforbedringer i Vigersted 

By, primært i relation til skolen og børnehuset. Incl. cykelforbindelse til Ortved. Der afventes 

svar fra Ringsted Kommune. 

 

Ad 4 

Michael fremsender høringssvar vedr. renoveringsregulativ og lægger svaret på hjemmesiden. 

 

Ad 5 

Landsbyforeningerne/Landsbyforum der er den samlende forening for alle landsbyer i Ringsted 

Kommune er initiativtager til en møderække om landsbyidentitet og ny landdistriktspolitik i 

Ringsted Kommune. Møderækken har til formål at inddrage borgerne på landet i den 

kommende udarbejdelse af en ny landdistriktspolitik i kommunen. Tidshorisonten er ca. 1 år 

fra nu. 

 

Der lægges op til en positiv dialog med forvaltningen som sikrer at landborgernes ønsker, mål 

og visioner kan indgå i den kommende landdistriktspolitik. Det er nu og inden for de næste ca. 

4 måneder at alle landborgerne har mulighed for at komme med synspunkter, ønsker og idéer. 

”Skal vi afvikles, udvikles eller bare afvente begivenhedernes gang?” 

Møderækken er fastlagt således: 

Møde 1: Inspirations- og brainstormmøde den 30. oktober kl. 18 – 21 i Tvindelstrup 

Forsamlingshus. Tilmelding ønskelig. 

Møde 2: Den 21. november. Opfølgning med mere konkrete forslag fra de enkelte 

lokalsamfund – Er der nogle fælles interesseflader, som vi kan stå sammen om? 

Møde 3: Den 22. januar 2013. Mere konkrete eksempler og visioner fra de enkelte 

lokalsamfund. 

 

Ringsted Kommune planlægger en møderække med de enkelte lokalråd, som en del af 

processen. 

 

Som en del af den overordnede møderække indkalder Vigersted Lokalråd til borgermøde i 

Vigersted Forsamlingshus den 5. november kl. 19:30 med følgende emner: 

 

- Vigersted og lokalområdets fremtid. Hvilken vision for fremtiden skal vi aflevere til Ringsted  

 Kommune 

- Lokalrådets indsamlede idéer sættes til debat 

- Præsentation af vores nye hjemmeside 

 

Det undersøges om der kan søges Udviklingsmidler til mødet incl. anskaffelse af projektor, 

som rådet og foreninger har behov for til præsentationer.  



Arrangementet annonceres via hjemmesiden, husstandsomdelte flyers, plakater, mund til 

mund, presseomtale og evt. annoncering. 

Ved indkaldelsen omtales også den overordnede møderække, da Vigersted meget gerne må 

være rigt repræsenteret. 

 

Ad 6 

 

Michael arbejder videre med finpudsning af hjemmesiden og checker efter for huller. Herunder 

to-do-liste. Hanne udarbejder foreningsliste. Peter fremsender materiale vedr. 

menighedsrådet. Palle fremsender materiale vedr. Vigersteds historie. 

 

Referent 

 

Peter Hansen, 10 oktober 2012  

 

 


