
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

Referat fra lokalrådsmøde den 9. januar 2020 kl. 19:30. 
Mødet er afholdt hos Steffie Ravn Møller, Vigersted Bygade 31, Vigersted, 4100 Ringsted 
Telefon: 23 96 30 89 

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) 

Mødedeltagere: Berit Galberg, Peter Hansen, Tomas Lerche-Vestergaard, Steffie Ravn Møller, 
John Friis-Mikkelsen og Laura Weidick 

Afbud: Kenneth Eis, Rasmus Johnsen og Steffen Bagger Sørensen 

Referat 

1. Nye punkter til dagsorden 
 Mobilepay, kommer som punkt under punkt 4. Vigersted bymidte.  
 Café Ingeborg, kommer som punkt under 4. Vigersted Bymidte. 

2. Godkendelse af dagsordenen og opfølgning på punkter fra sidste møde 
 Referatet er godkendt. 

3. Orientering og status vedr. klyngesamarbejde mellem lokalrådene Kværkeby, 
Jystrup, Haraldsted og Vigersted.  
- Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. Der var et møde på Vigersted skole d. 6/1-20. 

Der var ca. 50-60 engagerede deltagere. Projektet er godt i gang, med nye ildsjæle. 
Tidsplanen er stram, men realistisk. 

- Vigersted Lokalråd deltog med ønsker til indretning af det nye Aktivitets- og 
Naturhus, inkl. omgivelserne omkring huset. Hvis der opstår ønsker eller behov for 
brugen af Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov, så kan de mailes til Peter hurtigst 
muligt. 

- Naturpark i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune har indkaldt til møde mandag 
den 13. januar, hvor bl.a. Laura og Peter deltager. Projektet er inde på den politiske 
dagsorden og en medarbejder, Berit Horskjær Bojsen, i administrationen er blevet 
leder på projektet.   

- Kommunikation Søskovlandet. Kommer under punktet 15. 

4. Vigersted Bymidte. Projektets status 
- Bund afrettes og færdiggøres. Pga. den mængde vand vi har fået, har det været 

umuligt at rette det sidste af søens bund. entreprenøren vil først på sommeren 2020 
rette bunden. 

- Ansøgning om fristforlængelse vedr. afslutningsdato og afsluttende projektregnskab. 
Se vedhæftede bilag. Den er godkendt til afsendelse og Laura sender den. 

- Afretning af jord omkring gynge og fitnessstativ. Peter kontakter KOMPAN i forhold 
til at gyngen er noteret for højt. Det resterende faldunderlag skal efterfyldes, når 
jorden kan holde til at der bliver kørt på det med store maskiner. 

- Store plantedag planlægges til søndag den 15. marts kl. 10 til ca. 13. 
- Fælles arbejdsdage med renovering af ”futtog”, klatrenet, opsætning af rækværk, 

sikring af nye møbler mv. Peter finder datoer for både at renovere og opsætning af 
div. ting, der skal sættes omkring søen.  

- Flagstang. Vi mangler en flagdame…eller mand til flagdagene. Berit har kontaktet 
Povl Brydov, Vigersted Bygade 43. Han påtager sig opgaven med Steffie som 
sekundær flagdame, og Berit som vikar. Steffie går videre med sagen. 

http://www.vigersted.net


- Fiberskab foran kirken! Er tiden kommet til action? Ja, Peter kontakter Fabia med 
orientering til Ringsted Kommune.  

- Bankkonto til projektbudget. Mellemfinansiering. Der er indbetalt kr. 150.000 til 
Lokalrådets konto som hjælp til mellemfinansiering indtil projektet er helt afsluttet 
og vi kan få udbetalt tilsagnsmidler fra Friluftsrådet. 

- Mobilepay. Idrætsforeningen har givet os mulighed for at få et nummer igennem 
dem. De står for at modtage pengene og overfører til lokalrådets konto, når et 
givent arrangement er afholdt. Vi siger ja tak for den mulighed.  

- Løbende information til lokalsamfundet om Vigersted bymidte. Der vil løbende 
komme et par linjer i lokalnyt. Spørgsmålet er om der skal informeres mere end 
det? F.eks. på vigersted.net og Facebook. Steffie skriver til Michael som lægger det 
på hjemmesiden og Steffie laver efterfølgende et link på Facebook som henviser til 
indlægget på hjemmesiden. 

- Indvielse grundlovsdag 5. juni 2020 kl. 13. Borgmesteren er inviteret til at holde en 
åbningstale kl. 13. Berit skal holde et møde med Uffe - repræsentant for 
menighedsrådet og Mia for koret i Vigersted kirke. Koret synger. Menighedsrådet 
skal spørges om de vil sælge sandwich. Vigersted lokalråd står for en kaffe- og 
kage-bod, og skolen skal spørges om der er en klasse der skal tjene penge til en 
lejrskole og som kunne have mulighed for at sælge popcorn og is. 

- Café Ingeborg. Berit har aftalt møde med Anne Mikkelsen, Café Ingeborg  13/1 om 
fælles samarbejde til gavn for begge parter. Caféen må ikke konkurrere med 
allerede faste arrangementer, men ellers findes mulighederne i fællesskab.  

- Det er pr. d. d. vedtaget, at søen og området omkring den bliver omtalt som 
Vigersted Bymidte.  

  
5. Byggegrunde på Lønager 

- Kan og skal vi gøre noget? Vi indsender et høringssvar i forbindelse med høringen af 
Landdistriktspolitikken til kommunen, om at vi er meget utilfredse over de fejl 
kommunen har lavet i forhold til forholdende på Løndager. Peter laver et skriv og 
sender afsted.  

6. Hundelufterområde ved Vigerstedvej 
- Hundeaktier. Hvor langt er vi? 7.650 kr. pr. 9.1.2020. Det er virkelig flot. Sidste: 

MG-maleren har netop sponseret kr. 5.000. Flot og kærkomment. Vi er oppe på kr. 
12.650. 

- Ansøgning til Helhedsplanpuljen. Se bilag. 
- Brugeraftale med kommunen vedr. areal tilrettes og nu underskrevet. 
- Tilbud fra Mads og hvad kan vi selv gøre? 
- Plantninger. Lave buske. 
- Blomstereng. Vi afventer svar fra kommunen angående blomstereng.  
- Bord- bænkesæt mellem hegn og bålhytte. Vi prøver at presse dette ind i budgettet. 
- Store kampesten og træstammer. 
- Bænk inde på området? 
- Medfinansiering fra fonde og frivillige timer. Ansøgning til Bjarne Jensen Fonden og 

Bank Trelleborgfonden. 
- Tidsplan og indvielse. 
- Tomas og resten af Vigersted lokalråd arbejder videre med det praktiske arbejde 

omkring hundelufterområdet, når der er kommet tilbagemelding fra vores ansøgning 
til helhedsplanpuljen kommunikeres afgørelsen ud og ovenstående punkter 
aktiveres. 

7. Aktivitetsudvalget - status og aktiviteter. 
- Bankospil. Den 13. januar, 10. februar og 9. marts vil der være bankospil i 

forsamlingshuset. Kl. 19. Hvem hjælper med det praktiske? John og Peter hjælper 
d. 13. januar. Sidstnævnte med oprydning og rengøring. 

- Historiegruppen den 22. januar kl. 19. Emnet er 2. verdenskrig. Allerede mange 
tilmeldte. 

- Generalforsamling den 2. februar kl. 14. Peter laver en skriftlig indkaldelse og 
Steffie lægger den på hjemmeside og Facebook. 

http://vigersted.net


- Fastelavn den 23. februar. Berit koordinerer og sørger for folk til de forskellige 
opgaver.     

- Store plantedag på Bymidten d. 15. marts fra kl. 10-13. Peter laver en skriftlig 
indkaldelse og Steffie lægger det på hjemmeside og Facebook. 

- Indvielse af Hundelufterområde. En foreløbig dato er søndag d. 24. maj kl. 14. Den 
endelige dato kommer, når det praktiske omkring arbejdet med området er faldet på 
plads.  

- Affaldsindsamling den 26. april. Børnehuset er med og vi venter svar fra skolen. 
Berit tilmelder Vigersted lokalråd. Fokus i år er Roskildevej.  

- Indvielse af Bymidten den 5. juni kl. 12 – 15? 
- Historiegruppen arbejder på at der kan blive opsat standere med QR-koder med 
info om historiske bygninger og områder i og omkring bymidten. Berit og Torben 
Jensen arbejder videre med arbejdet omkring stolper og opsætning. 
- Borgmestertale kl. 13. 
- Sangkor og fællessang. 
- Underholdning. 

- 23. juni Sankt Hans. Vi skal have fundet en båltaler? Politiker? F.eks. Henrik Kjær 
fra Enhedslisten. Berit inviterer. 

8. Velkomstpakke til tilflyttere 
- Punktet afventer næste møde 

9. Vedtægter 
- Se vedlagte forslag til godkendelse på generalforsamling. Peter retter vedtægterne 

til og har dem klar til generalforsamlingen d. 2. februar.  

10.Bygaden 2 
- Lokalplan er vedtaget i december 2019. Der kan opføres 6 – 7 mindre boliger som 

tæt lavt byggeri. F.eks. 3 dobbelthuse med et ekstra hus i den ene bygning. Husene 
kommer til at ligge langs med Bygaden mod nord og mod vest. Bliver med gesims 
og høj tagrejsning med røde ler tegl. Første sal kan benyttes, hvis det ønskes. 
Gennemsnitligt grundplan ca. 100 m2. Terrasse og afskærmning mellem husene 
med et højbed ud mod fællesarealet. Grundstørrelse ca. 510 m2. Ingen haver. I 
stedet grønt fællesareal for boligerne. Fællesarealet kommer til at gå sammen med 
by-fælleden, så alle kan gå rundt om søen. Forhåbentligt opstart i 2020. 4 ugers 
klagefrist på lokalplanen er overstået ca. 8. februar 2020. Herefter kan processen 
sættes i værk. 

11.Status for Oplevelsesstien i Vigersted lokalområde 
- Grillrist i bålhytte mangler stadig til trods for tilkendegivelse på at den kommer. 
- Skiltning ved ”Lær at cykle-banen” mangler stadig. 
- Oprensning ved fiskebro. Henvendelse til kommunen. 
- Multtoilet. Mangler stadig. 
- Peter henvender sig til Ringsted Kommune Bent Bodebjerg angående mangler. 

12.Cykelsti fra skole til Roskildevej 
- Skal der laves opfølgning til Byrådet? Evt. i samarbejde med skolens forældreråd og 

idrætsforeningen? 
- På nuværende tidspunkt lader vi den ligge.  

13.Ny Landdistriktspolitik. Har vi input til denne? 
- Kommer i høring 27. januar til 22. marts 2020. Svar fra Vigersted Lokalråd. Punktet 

tager vi op på kommende møde.  

14.Facebook-profil for Vigersted Lokalråd 
-  Steffie forsætter med at lægge op på Facebook i privat navn, men vil altid starte et   

indlæg med “på vegne af Vigersted lokalråd”.  

15.Hjemmesidedel med opdateringer og format for gennemskuelighed udefra 
- Webmaster 



- Koordinering med Søskovlandet  
- Koordinering med Facebook  
- Tomas og Laura kigger på opsætningen og fremtidige ændringer i forhold til en 

sammenlægning af vigersted.net og Søskovlandets hjemmeside. Tomas og Laura 
kontakter Carsten Blomberg fra DGI. 

16.Deadline næste Lokalnyt 
- Deadline 27. januar 2020. 
- Der har været en prisstigning for at have en annonce i lokalnyt.  
- Vi skal lave en lille note omkring arbejdet i Søskovlandet, samt et logo og nævne, 

hvor der kan findes mere info. 
- Hvem skriver?  
- Hvad skal der skrives? Hundeskoven, indvielse af bymidten, det nye lokalråd nævnt 

med navne og affaldsindsamlingen. Peter skriver om hundeskov og bymidten. Berit 
skriver om det nye lokalråd og affaldsindsamling. 

- Hvor meget plads? 1 – 2 sider. 

17.Generalforsamling den 2. februar 2020 kl. 14 
Lokalrådet møder kl. 13.15 og gør klar i lille sal. 
- Disse er på valg til lokalrådet: 

- Steffie Ravn Møller - genopstiller 
- Berit Galberg - genopstiller 
- Per Aagaard - modtager ikke genvalg 
- Tomas Lerche Vestergaard - genopstiller 

- Disse er på valg i 2021: 
- Kenneth Eis 
- Laura Weidick 
- Rasmus Johnsen - har valgt at fratræde fra d.d. 
- Steffen Bagger Sørensen 

- Disse genopstiller som suppleanter til lokalrådet: 
- John Friis-Mikkelsen  
- Peter Hansen 

- Disse genopstiller som revisorer til lokalrådet: 
- Mariann Hansen 
- Birthe Noack 

Nye emner til lokalrådet kontaktes snarest muligt. 
Fremlæggelse af formandens beretning. Peter skriver beretningen.  
Fremlæggelse af lokalrådets regnskab ved Laura Weidick. Regnskab skal forinden være 
revideret og godkendt af lokalrådets bestyrelse.  

18.Eventuelt 

19.Forslag til næste rådsmøde 
19. februar kl. 19:30 hos Peter Hansen, Ågerupvej 141, 4140 Borup. 

Referent: Steffie Ravn Møller 

http://vigersted.net


Rådsmedlemmer 2019/20 

Laura Weidick – Næstformand og kasserer  
Langelinie 15 
4140 Borup 
Telefon: 21 65 78 84 
Mail: lauraweidick@gmail.com  

Steffie Ravn Møller - Sekretær  
Vigersted Bygade 31 Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 23 96 30 89 
Mail: steffie@ravnmoeller.dk  

Tomas Lerche-Vestergaard  
Rusgårds Bakke 8 
4100 Ringsted 
Telefon: 27 88 88 00 
Mail: tomas.lerche.vestergaard@gmail.com  

Berit Galberg  
Ejdamsvej 31 Vigersted 
4140 Borup 
Telefon: 22 21 23 25  
Mail: berit@galberg.dk  

Steffen Bagger Sørensen  
Bredagervej 76 
4100 Ringsted 
Telefon: 28 63 30 42 
Mail: steffenognadia@gmail.com  

Kenneth Eis  
Vigersted Bygade 17 Vigersted 
4100 Ringsted Telefon: 40 59 66 67  
Mail: ke@bmscc.dk  

Suppleanter  

John Friis-Mikkelsen  
Ågerupvej 
Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 28 36 07 49 
Mail: john.friis-mikkelsen@outlook.dk  



Peter Hansen  
Ågerupvej 141 
Snekkerup 
4140 Borup 
Telefon: 20 83 60 90 – 57 53 75 20  
Mail: ph@carlhansens.dk  

Revisorer  

Mariann Hansen  

Ågerupvej 141 
4140 Borup 
Telefon: 57 53 75 20 – 22 93 30 57  
Mail: pema@os.dk  

Birte Noack  
Bredagervej 84  
4100 Ringsted  
Telefon: 22 80 23 64  
Mail: birte@ofir.dk 


