Vigersted Lokalråd
Stiftet den 15. april 2012
C/o formanden
Palle Kristoffersen
Borupvej 60
Snekkerup
4140 Borup
Telefon: 57 52 82 27 – 21 22 80 09
Mail: pal@slke.dk
Hjemmeside: www.vigersted.net
Bankkonto: Nordea Reg. Nr. 2520 konto nr. 6886-675-281
CVR-nr: 34408386 (frivillig forening i.a.n. 94.99.00)

Referat rådsmøde den 20. juni 2013
Sted: Hos Peter, Ågerupvej 141, 4140 Borup
Mødedeltagere: Palle, Kim, Kasper, Jørgen, Laura, Michael, Dorte og Peter
Fraværende: Hanne

Dagsorden:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siden sidst. Opfølgning mv.
Sct. Hans. Tilbagemelding fra udvalget. Dorte og Laura
Afklaring af opgaver og ”Roller” vedr. kaffebod til Ronja Røverdatter. Palle
Valgmøde den 3. november. Beslutning/proces i forhold til andet indhold. Peter
Opfølgning på K-udvalg
Cykelsti fra Roskildevej til Vigersted Skole
Udviklingsprojekter, herunder byudvikling i Vigersted
Næste møde
Evt.

Referat:
Ad 0 - Siden sidst
Der mangler stadig persontekster fra nogle rådsmedlemmer til brug for beskrivelse på
hjemmesiden. Sendes hurtigst muligt til Michael. Se evt. hvad andre skriver, hvis der er tvivl.
Ad 1 - Sct. Hans
Starter kl. 19:00. Berit byder velkommen og afslutter. Werner Iversen holder båltalen. Billard
Klubben sælger øl, vand og juice til børnene, men ikke pølser.
Næste år må Sct. Hans gerne være mere omfangsrigt, så der bydes på flere oplevelser, f.eks.




Fællesspisning
Gadefodbold
Lege



Andre børne- og voksenaktiviteter

Ad 2 – Kaffebod Ronja Røverdatter
Kaffe til kaffeboden hentes i forsamlingshusets køkken, incl. kopper etc. Indtægter herfra
indgår i Ronja Røverdatter.
Palle udsender liste med forslag til bemanding af kaffebod. Dog kan Michael og Jørgen ikke
deltage p.g.a. deltagelse i Ronja arrangementet. Tilmelding til bagning sammen med
tilbagemelding på bemanding.

Ad 3 – Valgmøde 3. november 2013 i Vigersted forsamlingshus
Tidspunkt ændres fra 14:30 til kl. 14:00.
Valgmødet foregår i store sal, evt. med børnepasning i tilstødende lokaler, herunder drikkelse
og popkorn.
Der startes op med børnekoret ved Mia. Laura spørger Mia om hun stiller sig selv og koret til
rådighed i ca. 15 minutter. Dernæst en fællessang. Vi lægger en kopi med teksten på bordene.
Der serveres kaffe og kage. Valgmøde starter kl. ca. 14:25, men annonceres med start kl. 14.
Palle fungerer som ordstyrer. Vigersted Lokalråds oplæg til landdistriktspolitik og identitet
udsendes til alle deltagende politikere, så de får mulighed for at sætte sig ind i det, der er
vigtigt for netop vores område. Hver politiker i panelet får hver ca. 3 minutter til præsentation
af sig selv og den politik de går ind for. De senere spørgsmål til panelet kan være emneopdelt,
så vi sikrer, at alle vigtige emner berøres. Emnerne kan f.eks. være: Cykelstier,
Landsbyudvikling i Vigersted, udviklingsmidler, kulturmidler, sikre veje omkring skole og
institutioner og meget mere.
På næste møde besluttes en spørgeramme. Landsbyforum udarbejder en generel overordnet
spørgeramme for alle kommunens landdistrikter, som evt. kan supplere vores egen lokale
spørgeramme.
Peter kontakter Leif/Landsbyforum vedr. det ændrede tidspunkt til kl. 14:00.
Dorte og Laura udarbejder en to-do-liste for hele valgmødet, så vi sikrer, at der tages højde
for det meste.
Palle forespørger Landsbyforum om støtte fra udviklingsmidlerne til afvikling af valgmøder da
der er følgeomkostninger for lokalrådene.
Ad 4 – K-udvalg som Aktivitetsudvalg
Der er tanker om at et aktivitetsudvalg under Lokalrådet til at afløse det gamle K-udvalgs
funktion. K-udvalget foreslås bevaret til en årlig koordinering og kontakt fra Lokalrådet til
områdets foreninger. Første aktivitet kunne være at samle alle foreninger til et fællesmøde,
hvor der samtidig undervises i brug af Lokalrådets hjemmeside. For at aktivere et
aktivitetsudvalg er der forslag om at Berit deltager i kommende Lokalrådsmøde under dette
emne, hvor der samtidig lægges retningslinjer for de tilbageværende midler i K-udvalget. Disse
overvejes indlagt i Lokalrådet.
LokalNyt/Sognebladet bør fremover medtage information om Lokalrådets overordnede arbejde,
herunder, sikre skoleveje, stier, byudvikling, høringssvar etc. Borgerne i Vigersted
lokalområdet bør have indblik i det, der rører sig i forhold til kommunen og Vigersted Lokalråd.

Ad 5 – Cykelsti fra Ortved til Vigersted Skole
Palle har haft kontakt til Frank Hagerup i Ringsted Kommune om den fortsatte proces vedr.
cykelstien fra Ortved til Vigersted.
Det er vigtigt af Vigersted Lokalråd konstant følger sagen og at vi deltager aktivt i processen.
Der er en tendens til, at der rykkes rundt på prioritetslisten for kommunens cykelstier,
afhængig af, hvem der er mest aktiv. Derfor skal det sikres, at vi hurtigt rykker fra nr. tre og
opefter.
Der skrives et indlæg om cykelstien til hjemmesiden, som opdateres, når der er nyt omkring
cykelstien. På næste rådsmøde tager vi cyklerne frem og cykler fra Vigersted Skole over
Rusgårds Bakke til Ortved. Så kan vi sammen danne os et billede af forløbet. Denne cykeltur
kan evt. pressedækkes med omtale og billeder.
Ad 6 – Helhedsplan, byudvikling Vigersted
Vi kan med fordel sætte gang i en proces for udvikling af Vigersted By. Evt. tages kontakt til
Jens Karrebæk, Ringsted Kommune, som fra årsskiftet bliver stadsarkitekt. Sammen med
kommunen bør der udvikles en helhedsplan med inddragelse af de jorde, der er udlagt til
fremtidig bebyggelse, herunder udvikling af selve bymidten og kirkeengen.
Der kunne måske tænkes i et RealDania projekt, hvor fremtidens landsby indtænkes.
Også cykelstien fra Kværkeby bør færdigtænkes helt frem til skolen.
Ad 7 – næste møde
Næste møde afholdes den 20 august kl. 19:30. Vi mødet med cykel ved Naturlegepladsen.
Mødet fortsætter efter cykelturen hos Laura og Kasper på Værkevadsvej.

Ad 8 – Eventuelt
Der blev fra flere sider efterlyst muligheden for at gøre vores hjemmeside mere aktiv. F.eks.
kom der forslag om et ekstra ”spor”, hvor borgerne i lokalområdet kan komme nærmere i
kontakt med hinanden. F.eks. ved køb/salg, børnepasning, løbeklub og meget mere. Formålet
skulle være mere og nærværende kommunikation og at få flere med på vognen. Et sted, hvor
borgere kan mødes uforpligtende.
Dette punkt kan indgå i næste mødes dagsorden.

Referent

Peter, den 23. juni 2013

