
Referat af Lokalrådsmøde 20. maj 2022 kl. 19.30 mødested Kirkeengen v/teknikskabet. 
Kaffe, te og kage v/Berit 
Pernille, Berit, Dan, Camilla og Anders mødt op 

1. Nye punkter til dagsorden 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat 
4. Orienteringspunkter 

a. Møde med Klaus Bjerregaard Møller v. Dan 
i. Vand på Ejdamsvej, lodsejere er kontaktet og vil gerne deltage i møde med 

kommunen. Det er Vandløbsafdelingen der skal klare sagen. 
ii. Trafiksikkerhed 

Rusgårdsbakke: kommunen har ikke penge til mere end det allerede planlagte.  
Der blev drøftet muligheden for evt. at etablere Blomsterkummer ved 
indfaldsveje, blot for pynt og dyrelivet, men der skal rettes henvendelse til 
Kommunen, forinden dette evt. foretages. 

iii. Kirkeforpladsen/ fortov og parkering i bymidten.  
Klatrevæg foran teknikskabet. 
30x5,5 m målt ud til skråparkeringspladser. 

iv. Lønager/ lokalplan 
b. Bogskab – hældning, v. Berit. Flemming, FGU prøver at tænke over sagen. 
c. Landsbyforeningernes møde v. Pernille 

4 store projekter, men der mangler lidt papirarbejde på nogle, så der er stadig penge. 
5. Helhedsplanen - opdateringer 

a. Fortov på indersiden af Vigersted Bygade + Kirkeforpladsen v. Pernille 
b. Kalkning af sprøjtehus v. Berit 

Peter Gylling er kirkeværge, og menighedsrådet har ansvaret for vedligeholdelse af 
huset. Træet i B&B skal vi prøve at få beskåret 

c. Trafiksikkerhed v. Dan 
"Helhedsplanen skal opdateres, hvor sekundære ønsker, og ønsker der ikke er mulige at 
gennemføre, fjernes fra Helhedsplanen, for at gøre det mere overskueligt bl.a. for 
Kommunen.  
Sekundære ønsker gemmes på det fælles drev / mappe som er blevet oprettet for 
Lokalrådet, og kan derved tages op, efterhånden som vigtigere ønsker er blevet 
gennemført eller lign." 

d. Lønager 
Vi skal i kontakt med Line hos kommunen 

6. Aktivitetsudvalget 
a. Sankt Hans 
b. Kildemarked 

Hjælp til kager mm v/Berit 
med hoppeborg med frivilligt voksen opsyn v/Camilla 

7. PR ansvarlig v/Camilla 
a. Opsætning af Lokalråds Facebook profil: vigerstedlokalrad@gmail.com 

8. Lokalnyt v/Pernille  
9. Tilflytterliste Berit spørger Thomas Vestergaard efter listen 
10. Hundeområde 

Vi vil prøve at høre om kommunen vil tømme en beholder inde på området. 
11. Evt. 



Lydanlæg i hallen VIF 
Fodboldmål net, skal vi høre skolen om vi må bidrage. 

12. Næste møde 
a. Tidspunkt 25. aug 19:30 
b. Kaffe og kage ansvarlig: Anders 


