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Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

 

Konstituerende lokalrådsmøde den 21. februar 2022 kl. 19:30. 

Mødet blev afholdt i Tiendeladen. 

 

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: Pernille Hansen, Laura Weidick, Anders Piil, Thomas Lerche-Vestergaard, 

Camilla Søgaard, Dan Sharpe, Michael Kalmberg (referent). 

 

Afbud fra: Berit Galberg, Christoffer Kauling, Marianne Piil 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstitution 

 

Lokalrådet konstituerede sig som følger: 

 

Forkvinde:  Pernille Hansen 

Næstformand: Michael Kalmberg 

Kasserer:  Laura Weidick 

Sekretær:  Anders Piil 

Mening medlem: Berit Galberg 

Mening medlem: Tomas Lerche-Vestergaard 

Mening medlem: Camilla Søgaard 

Mening medlem: Jens Hansen 

Mening medlem:  Christoffer Kauling 

 

2. Nye punkter til dagsorden 

 

• Bemanding af Aktivitetsudvalget  

• Deltagelse i Foreningernes Gallaaften 

• Opsyn med bogskab 

• Hastighed ved indkørsel til Vigersted af Rusgårds Bakke 

• Manglende fodboldnet i mål på sportspladsen 

 

 

3. Orienteringspunkter 

 

Der blev orienteret om udvidelsen af svineproduktionen på Overdrevsgården samt etablering 

af gylletank i Jystrup og de trafikale udfordringer det medfører. Michael anmoder Peter Hansen 

om at videresende status, når der er svar på klagen, der er indgivet til Nævnenes Hus. 

 

 

4. Bemanding af Aktivitetsudvalget 

 

Det er svært at tiltrække frivillige til at bidrage til forberedelse og afholdelse af arrangementer. 

Der arbejdes med som minimum at bemande en række traditionelle arrangementer, som f.eks. 

http://www.vigersted.net/
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fastelavn, Sankt Hans og Kildemarked. Hvis ikke det er muligt at tiltrække frivillige vil 

arrangementerne ikke blive afholdt, da Aktivitetsudvalget ikke har ressourcer til at stå for alle 

arrangementer alene. Der skal arbejdes med oprettelse af en frivillighedsliste, som 

interesserede kan skrives på. 

 

Der skal laves en drejebog, der kan uddeles til frivillige, der gerne vil stå for arrangementer. 

 

5. Deltagelse i Foreningernes Gallaaften 

 

Pernille og Camilla deltager i Foreningernes Gallaaften. 

 

6. Opsyn med bogskab 

 

Jens holder opsyn med bogskabet, men alle ser efter når man kommer forbi. 

 

7. Hastighed ved indkørsel til Vigersted af Rusgårds Bakke 

 

Der bliver kørt meget stærk under indkørsel til Vigersted fra Rusgårds Bakke. 

Oversigtsforholdene er ikke gode og farten kan være farlig for cyklister og fodgængere. Det 

skal undersøges, om beplantning kan beskæres. Det blev drøftet om lokalrådet skal genoptage 

dialogen med Ringsted Kommune om anlægning af cykelsti over Rusgårds bakke. 

 

8. Manglende fodboldnet i mål på sportspladsen 

 

Der mangler net i de to fodboldmål, der står på sportspladsen. Det gør målene 

uhensigtsmæssige at anvende. Michael kontakter skolen og hører om de vil sikre nye net, 

eventuelt medfinansieret af lokalrådet. 

 

9. Evt.  

 

Der var ingen emner under dette punkt. 

 

10.  Næste rådsmøde 

 
Mandag den 5. april 2022 kl. 19:30 i Tiendeladen. Her vil vi fastlægge fokusområder for det 

kommende år. Alle skal have læst helhedsplanen for Vigersted og det omkringliggende 

område. 

 

Dertil kom der forslag om at have fokus på: 

• Grussti fra Børnehuset langs A-husets legeplads til stenbelægningen. 

• Bedre belysning generelt, men specifikt ved busstoppestederne og fodgængerfelt ved 

skolen samt P-plads ved hallen, hvor også Mobillen placeres. 

 

 

 

https://vigersted.net/wp-content/uploads/Opdateret-Helhedsplan-Det-Nye-Vigersted-primo-2018.pdf
https://vigersted.net/wp-content/uploads/Opdateret-Helhedsplan-Det-Nye-Vigersted-primo-2018.pdf

