
Referat af Lokalrådsmøde 5/4-22 

1. Nye punkter til dagsorden 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat 

4. Orienteringspunkter 

➢ Vand på Ejdamsvej 

➢ Det skal på som punkt til Ringsted Kommune, så det bliver lavet. Dan og Berit 

følger op 

➢ Bogskab 

➢ FGU må gerne oliere ydersiderne på skabet. Vi betaler materialerne. 

➢ Berit og Mathea har udviklet et farvekode label system, der skal gøre det muligt 

at fjerne de ældste bøger, når der er pladsmangel. 

5. Helhedsplanen 

Vi fremhævede punkter fra planen, det skal ændres, fjernes eller prioriteres: 

➢ Fortov på indersiden af Vigersted Bygade. Hvis der skal tages jord fra nye grunde skal 

der handles nu. Korrespondance med kommunen skal findes. 

➢ Kirkeforpladsen etableres ASAP 

➢ Sprøjtehuset. Beskæring af træ, der dækker over sprøjtehuset. Menighedsrådet spørges 

➢ Nye landsbyhuse - skal ud af planen. 

➢ Bygning af læ for skolebørn - Læskur ved bussen - venter. 

➢ Trafiksikker vej rundt i bymidten – tages op. Parkering, hastighedsbegrænsning 60 på 

tilkørselsveje – 40 i byen – gennemkørsel forbudt 

➢ Anlægget med mindesten fra 1920 – venter 

➢ Lønager udstykningen – Lønager bremser for yderligere udstykning i Vigersted. Hvem 

skal byggemodne Lønager. 

➢ Rensningsanlæg – venter. 

➢ Grønne byporte ved alle indfaldsveje – under trafiksikkerhed 

➢ Kloakanlæg i Vigersted tilpasses ekstremregn – venter 

➢ Gennemkørsel forbudt på Kildevej og Ortvedlund tages ud. 

6. Aktivitetsudvalget 

➢ Aktivitetsudvalget har tjent 7.409,-. og der er mange frivillige til at tage de forskellige 

arrangementer. 

➢ Skt. Hans arrangementet er bemandet. Båltaler Henrik Kjær 

➢ Jens stopper som bymidte udvalg.  Peter Hansen vil gerne lave enkelte opgaver eks. flis 

under bøgehækkene. Vi får et alternative tilbud på 20 m3 flis 

➢ Peter Hansen har kontakten til FGU. 

➢ Peter Hansen er vores officielle repræsentant i forbindelse med Vrangeskov byggeriet. 

7. Lokalnyt side 2 er sponsoreret af Ringsted kommune. Deadline 29/4  

8. Eventuelt 

➢ Hybenhæk 

➢ Udlejning af flag har pt givet os 500,- Lokalrådsmedlemmer kan frit låne materiellet eks. 

Pavilloner og flag  

➢ Vigersted.net - Alle bør skrive offentlige tilgængelige arrangementer af interesse for 

Vigersted og omegns beboere på www.vigersted.net. 

➢ Landsbyforeningernes generalforsamling er 2/5. Pernille og Berit deltager 

9. Næste møde   

➢ Onsdag 18/5 19:30 i Tiendeladen.  

➢ Berit bestiller laden. 

➢ Dan tager kaffe og kage med.  

➢ Vi skal selv medbringe / have kop og service med.  


