
Generalforsamling i Vigersted Lokalråd den 2. februar 2020 i 
Vigersted Forsamlingshus

Referat 

Peter Hansen byder velkommen. 

1. Valg af dirigent  
Mariann Hansen. 
Generalforsamlingen er indkaldt i ret tid.  

2. Valg af stemmetæller 
Der bliver valgt stemmetællere, hvis behovet opstår. 

3. Valg af referent  
Steffie Ravn Møller. 

4. Formandens beretning 
Peter Hansen har fremlagt lokalrådets årsberetning. Se bilag 1. 
Beretningen er godkendt. 

5. Kassererens beretning  
Kassereren, Laura Weidick, gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt. Se bilag 2.  

6. Indkomne forslag  
Opdatering af vedtægterne. Ændringerne til vedtægterne er gennemgået på lokalrådsmøde 
den 9. januar 2020. Lokalrådet foreslår at vedtægterne godkendes, efter gennemgang på 
generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen har godkendt ændringerne til vedtægterne. De ændrede og 
godkendte vedtægter vil kunne findes på hjemmesiden vigersted.net.  

7. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet. 

På valg er: 

 Disse genopstiller og blev genvalgt til lokalrådet for 2 år:  
 - Steffie Ravn Møller 
 - Berit Galberg 
 - Tomas Lerche-Vestergaard  
  
 Disse blev yderligere valgt som rådsmedlemmer for 2 år:  
 - John Friis Mikkelsen  
 - Anders Piil 
 - Peter Hansen 
  

 Disse blev valgt som suppleanter for 1 år: 
 - Michael Kalmberg 
 - Marianne Piil 

8. Valg af revisorer   
Disse genopstiller og blev valgt som revisorer til lokalrådet:  
- Mariann Hansen 
- Birthe Noack 

9. Eventuelt 
- Der er kommet en kommentar om ændringen fra at have hegn hele vejen rundt om søen, 
til kun at være et kvart stykke omkring legepladsen. Dette tages op i lokalrådet ved 

http://vigersted.net


kommende møde.  
- En borger kommenterer på vores forslag om en blomstereng ved Vigersted hundeskov. 
Bekymringen går på at når blomsterne afblomstrer, bliver det brunt, trist og kedeligt at 
kigge på. Lokalrådet undersøger nærmere omkring vækstforholdene.  
- Berit Galberg fortæller om arrangementer i 2020. Se bilag 3. 

Referent: Steffie Ravn Møller 

Bilag 1:  

Formandens årsberetning  
Vigersted Lokalråds beretning for året 2019  

Året 2019 har været lidt travlere for lokalrådet end sædvanligt. Der har været arbejdet på 
flere fronter og overordnet med gode resultater. Det er rigtig mange frivillige timer, der er 
brugt i kontakten med Ringsted Kommune, deltagelse i Landsbyforum, gennemførelse af 
mange gode vellykkede aktiviteter, planlægning af nye projekter og deltagelse i 
klyngesamarbejdet Søskovlandet.  

Projekt Vigersted Bymidte  

I begyndelsen var der ikke de store problemer. Vi kunne starte uden alt for mange krumspring, 
lige indtil vi gjorde kommunen opmærksom på, at vi nu startede den 1. juli 2018. Men ak, så 
fik kommunen kolde fødder og sendte projektet i intern høring hos en masse helt nye ansatte. 
Og der var desværre en del at disse, der skulle markere deres viden. Det betød, at der skulle 
udarbejdes først en intern høring og dernæst en VVM-screening og sluttelig et helt nyt 
kommuneplantillæg!!!  

Omkring kommuneplantillægget har vi aldrig fået en officiel henvendelse, om at det nu var 
godkendt i byrådet. Det fandt vi selv ud af og satte herefter projektet i gang den 15. August 
2019.  

Heldigvis havde vi en endog meget tålmodig entreprenør, der i første omgang blev brændt af. 
Han påtog sig igen opgaven – med et års forsinkelse og til samme pris som først aftalt. Tak for 
det.  

Først blev toplaget til søen skrællet af og gravearbejdet kørte fint indtil den massive regn satte 
ind sidst på sommeren, med det mest regnfulde efterår nogensinde. Det betød, at de meget 
tunge maskiner have svært ved at komme rundt. Ikke mindst pga. den bløde og våde 
tørvebund. Flere gange var gravemaskinen ved at kæntre og den sidste afretning af bunden 
kunne derfor ikke gennemføres til de planlagte kotedybder (Niras). Dette kan først 
gennemføres hen over kommende sommer – desværre. Her tømmes søen for vand og 
gravearbejdet færdiggøres.  

Indvielse af legepladsen ved indskolingen bevirkede at vi ændrede de planlagte lege- og 
fitnessfaciliteterne på bymidten, for ikke at få for meget sammenfald. Vi besluttede, at den 
defekte og rådne gynge skulle udskiftes, legetoget repareres og der skulle etableres en 
sandkasse for de små - og et større fitness- stativ til motionisterne.  



Mange gode borgere gav en kærkommen hånd med til stensamling, udjævning og græs-
såning. Tusind tak for det. Det bevirkede at græsset ved sandkassen og omkring søen kom 
godt i gang inden vinteren – og vi kan nu se, hvor resultatet bærer hen.  

Også en stor tak til Humleore for de 7 meget flotte kampesten på hver 3,5 – 4 ton. De gør 
underværker.  

  
Søens profil er med et ca. 3 meter bredt plateau, hvor vandet er beregnet til at stå ca. 10 – 20 
cm højere om sommeren. Så hvis man skulle falde i vandet, får man forhåbentligt kun våde 
fødder. Vanddybden er beregnet til ca. 150 cm, når det er lavest. Denne dybde er nødvendig, 
for at ikke hele søen skal blive tilgroet med tagrør og dunhammer på ganske kort tid.  

Redningskransen er doneret af Trygfonden. Steffie er fadder til den. Hun kontaktes ved 
problemer med redningskransen.  

Det nye fitnessstativ og den nye fugleredegynge har begge godkendt faldunderlag. Her 
mangler lige et par justeringer med bl.a. gyngens højde og lidt mere jordudjævning omkring. 
Det kan først gøres, når jorden igen kan bære.  

Sandkassen er som det ses konstrueret i en holdbar version. Toget er pt. kørt i remisse og 
kommer tilbage i renoveret stand til foråret.  

Så er der også opsat en flagstang med vimpel. Tanken er flagning på alle flagdage. Det 
hjælper Poul Byrdov med. Med Steffie og Berit som backup. Det er også tanken at 
forsamlingshuset kan bruge flagstangen ved særlige arrangementer. Der er indkøbt 2 vimpler 
og et flag, samt 6 nye små flagstænger med flag og jordspyd. De kommer snart til at ligge i 
Sprøjtehuset – til udlån til borgere og til Kildemarked mv. Finansieret over bymidteprojektet.  



Ved flagstangen opsættes til foråret en plint/bænk af jerntræ fra Knudshoved havn. Der er 
også anskaffet 2 flotte bord/bænkesæt i jerntræ, der opsættes og sikres til foråret.  

Der er udarbejdet en planteplan for bymidten. Det er tanken at afholde en plantedag den 15. 
marts 2020, hvor vi håber på deltagelse fra Vigersted borgerne.  

Hele bymidteprojektet er planlagt af Vigersted Lokalråd og bliver gennemført af Lokalrådet. 
Ligesom lokalrådet også har fremskaffet den nødvendige finansiering på kr. 650.000.  

Årets aktiviteter  

• 16. jan. 2019 - Historieaften ”Tog til tiden” ved Torben Jensen – Fuldt hus i 
forsamlingshuset - Midtbanens historie. Rigtig god aften.  

• 27. januar – 2019. Bankospil og generalforsamling med ca. 60 deltagere, trods VM i 
håndbold.  

• 3. marts 2019 - Fastelavn i Vigersted Hallen. For store og for små – 160 deltagere.  

• 31. marts 2019 - Affaldsindsamling – 20 deltagere. Flot resultat.  

• 21. 22. og 23.juni – Egnsspil. Stor succes. Kæmpe plus for lokalsamfundet. Gav øget 
kendskab til lokalområdet og endnu bedre sammenhold. – Støttet med kr. 5.000 af 
Vigersted Lokalråd.  

• 23. juni 2019 - Fakkeltog fra Egnsspillet til bålpladsen. Båltaler Britta Nielsen, SF. 200 –  
250 borgere.  

• 18. august 2019 - Indvielse af bålhytten, fiskebroen og cykelbanen. Rigtig godt  
børnearrangement.  

• 4. september 2019 - Borgermøde i forsamlingshuset om den kommende  
landdistriktspolitik. Den er i høring frem til ultimo marts 2020.  

• Velkommen til tilflyttere. Hele året. En pakke med lokal honning, foldere mv. og  
ofte en god snak med de nye tilflyttere om vores lokalområde.  

Kommende hundelufterområde  

• 12.500 m2 ved Vigerstedvej  

• 2 faldlåger  



 

• Dispenser til hundeposer  

• Affaldsstativ  

• Bord/bænkesæt  

• Hundeaktier  

• Måske blomstereng 

 
Et projekt planlagt og gennemført af Vigersted lokalråd, herunder 
fremskaffet finansiering bl.a. via salg af hundeaktier, frivillige timer og tilsagn fra 
helhedsplanpuljen.  
 
Søskovlandet  
Vigersted Lokalråd er en væsentlig aktør i klyngesamarbejdet mellem Kværkeby, 
Vigersted, Jystrup og Haraldsted om bl.a.:  

• Aktivitetshus- og Naturhus i Vrangeskov. Er langt fremme i realiseringsplanerne. Et hus 
til naturundervisning, udgangspunkt for motion, mødested mv. Tilskud fra Realdania. 
Centrum for undervisning i Naturpark. Overbygning på Oplevelsesstien.  

• Naturpark. Nu på den politiske dagsorden med kommunal projektleder mv.  

• Stier mellem landsbyerne.  

• Bedre kommunikation mellem lokalområderne i Søskovlandet.  



• 21. januar 2019 –Klyngesamarbejdet: 1. borgermøde om Outdoor-aktiviteter på  
Vigersted skole. Kan ende med stor succes lidt længere fremme.  

Vigersted Lokalråd er en væsentlig del af Landsbyforum  

• Vigersted har netop nu formandskabet.  

• Varetager fælles interesser for landområderne.  

• Medvirker til nye landdistriktspolitik.  

• 3 møder om året med alle politikere.  

• Uddeler penge fra 3 puljer for landområderne.  

Landområdernes 3 puljer gennem Landsbyforum  

• Kulturpuljen 
Til foredrag. Som f.eks. Grundlovsdag, Havørneforedrag, Midtbanen etc. 

• Temaudviklingspuljen 
Til forskellige aktiviteter. Som f.eks. Højttaleranlæg, Kildemarked, Informationstavler  

• Helhedsplanpuljen 
Til større fysiske projekter. Som f.eks. Søen i Bymidten, Hundelufterområde etc.  

• Alle foreninger og private kan søge puljerne. Dog skal alle ansøgte aktiviteter have bred 
almen interesse. Retningslinjer for ansøgninger findes på Landsbyforums  
hjemmeside: www.landsbyforum.dk og på kommunens hjemmeside. Eller kontakt Peter 
Hansen: Telefon 20 83 60 90 mail: ph@carlhansens.dk  

Cykelstien fra Vigersted Skole til Roskildevej  

Er desværre ikke mere på prioriteringslisten i kommunen, selvom der er afholdt kr. 700.000 til 
forundersøgelser og den har stået helt øverst på listen. Ringe politisk håndværk, hvor 
Vejdirektoratet bruges som undskyldning. Kan kun lykkes, hvis hele lokalsamfundet går 
sammen. Ellers kan vi lige så godt bruge energien på andre emner. Rigtig synd for 
opbakningen til en stor god kommunal skole på landet. Er med til at promovere friskolerne, da 
bl.a. sikre skoleveje er altafgørende for skolens overlevelse på den lange bane.  

Dialog og høringssvar mv. til Ringsted Kommune i 2019  

• Høringssvar – 4 udarbejdede svar i 2019.  

• Adskillige møder med kommunens administration.  



• Byggetilladelse for faciliteter på bymidten.  

• Brugeraftale for bymidten.  

• Opfølgning på Oplevelsesstien i vores område. For færdiggørelse og vedligehold.  
 
Tak for indsatsen  
Tak til Per Aagaard. Per Hermansen og til Rasmus Johnsen for deres deltagelse i 
Lokalrådets arbejde.  
 
Kom med bekymringer og idéer  
Lad os høre fra jer. Kom med jeres bekymringer og kom med jeres gode idéer. Vi lytter.  

 
Vigersted Lokalråd  
Beretning for året 2019 
Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen 2. februar 2020 i Vigersted 
Forsamlingshus.  
  

 
Bilag 2: Regnskabet 

Bilag 3: Oversigt over arrangementer i 2020 

Aktiviteter i 2020  

(røde aktiviteter ikke vedtaget endnu) 

Januar 

• 13.Bankospil 

• 22. Historieaften 

Februar 

• 2. Generalforsamling 

• 10. Bankospil 

• 23. Fastelavn 

Marts 

• 9. Bankospil 

• 15. Arbejdsdag Vigersted Bymidte 

April 

• 26. Affaldsindsamling 

• ??Arbejdsdag hundeskov 

Maj 



• 24. Hundeskov indvies 

Juni 

• 5. Vigersted Bymidte indvies 

• 23. Sankt Hansbål 

August 

• 10. Aktiviteter Bålhytte & Fiskebro?  

September 

• ?  Bankospil 

• 20. Kildemarked 

Oktober   

• ? Bankospil 

November   

• ? Bankospil 

December


