
Vigersted Lokalråd 
Stiftet den 15. april 2012 

Lokalrådsmøde den 29/8 2019 19:30. 
Mødet blev afholdt hos Steffie Ravn Møller. 

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: Steffie Ravn Møller, Berit Galberg, Peter Hansen, John Friis-Mikkelsen, Tomas 
Lerche-Vestergaard, Steffen Bagger Sørensen og Rasmus Johnsen. 
Afbud: Per Aagaard og Laura Weidick. 

Referat rådsmøde  

1.Nye punkter til dagsordenen

Brug af skolens legepladser uden for skolens åbningstider.

Rasmus undersøger om byens børn må bruge skolens legepladser uden for skolens åbningstid. 

På forældremøde på skolen d. 2. september, fortalte indskolingslederen at byens børn gerne må 
bruge legepladserne ved skolen, uden for skolens åbningstider. Multibanen ved indskolingen må 
forsat ikke benyttes uden for skolens åbningstider. I stedet henvises der til multibanen ved hallen. 

2. Kommentar og godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde 
Ingen kommentar og referatet er godkendt. 


3. Aktivitetsudvalget 

- Egnsspillet: En masse positive kommentar omkring egnsspillet, opsætningen, opførelsen og 
ikke mindst fakkeltoget mod Sankt Hans ved sportspladsen.


- Banko: Vi er blevet kontaktet af en borger i Vigersted sogn omkring at starte et bankospil op. 
Der er en masse praktisk, der skal være på plads. Der er blevet ønsket om et engangsbeløb på 
ca. kr. 4.000 til at starte op.

Der mangler hjælpende hænder til at starte op, lave kaffe, sætte stole op, indkøbe præmier, lave 
PR og lignende.

Berit vender tilbage til borgeren – også Berit - og forklare, at der opbakning fra Vigersted lokalråd, 
og at hun vil råde borgeren til at efterlyse hjælpende hænder via et opslag på Facebook. 


- Arrangementet på Oplevelsesstien: Et meget fint besøgt arrangement. Der var aktivitet ved 
fiskebroen, bålhytten og bananen. Vi vil se om der er stemning for at gentage lignende 
arrangement på et andet tidspunkt. Måske på forskellige tidspunkter på året, så der kan opleves 
årets skiften i området. 

-
- Foreløbige datoer til Lokalrådets arrangementer i 2020. 

Banko mandag d. 14. jan.  
Historieaften onsdag d. 22. jan.  
Generalforsamling d. 2. februar.  
Banko mandag d. 10. feb.  
Fastelavn søndag d.23. feb.  
Banko mandag d. 9. marts.  
Indvielse Byfælled d. 5. juni.  

http://www.vigersted.net


Sankt Hans d. 23. juni.  
Kildemarked d. 20.september.  

4. Borgermøde d. 4/9

Vi håber på en stor deltagelse fra Vigersted. Vi har store ønsker om at bringe nogle punkter i spil 
f.eks. sikre cykelstier, Lønager, 2-1 veje og forskønnelse af landsbyerne i Ringsted kommune.  	 


5. Hundeskov 
Landzone tilladelsen er i proces og ventes godkendt. 

Vi søger helhedsplanspuljen omkring hegn og faldlåger, skraldespand og driftsomkostningerne 
omkring tømning af skraldespanden. Tomas laver en ansøgning, når tilladelsen omkring landzonen 
er på plads, samt undersøger omkring et tilbud for etablering af hegn.  
Den nuværende forpagter har plantet græs som kommer op efter høsten er overstået, I 
forbindelse med overdragelsen af arealet ønsker han at få en kompensation for det sået græs, 
men vi kender pt. Ikke beløbets størrelse. Hvis han ikke kompenseres vil arealet blive pløjet op. 

Peter og Tomas hjælper hinanden med ansøgningen, der skal være fremme hos Frank Nielsen og 
Landsbyforum senest den 15. oktober 2019. 

6. Oplevelsesstien 
Vigersted lokalråd vil lave et brev til Bent Bodesberg og forvaltningen omkring de fejl og mangler 
der på Oplevelsesstien. Rasmus sender til Bent Bodesberg, når kladden er blevet tilrettet. 
Multtoilet bør også indgå.

Det er bl.a. følgende punkter: 
- Grillrist mangler i bålhytten 

- Brochureholder ved Oplevelsesstien ved Humleore og Kildevej

- Planche om tørvegravningens historie ved fiskebroen. 

- Multtoilet

Vi har en forventning om en tilbagevendelse på, at der bliver rettet op på de fejl og mangler vi 
nævner i brevet, som var blevet aftalt da Oplevelsesstien blev planlagt.


7. Bymidten 

Hvor langt er vi i processen. Hvad kan meldes ud, og hvornår? Redningskrans, rækværk, 
legeplads, budget mm. 


Undervejs i processen fremsendte vi en ansøgning til Friluftsrådet og fik bevilget 100.000 kr. på 
det daværende budget. Siden det budget blev udarbejdet, er der sket det at skolen har lavet to 
nye legepladser, at entreprenøren forbereder underlag og etablere faldunderlag til 
legepladsredskaberne. Det gør at der er en forskel i budgettet på omkring 300.000 kr. Det gør at 
friluftsrådet muligvis ikke kan donere pengene alligevel. Vi har dog været i kontakt med 
friluftsrådet som siger, at hvis vi stadig holder os inde for den oprindelige ramme og intentioner, 
ville de stadig gerne donere pengene. Peter har revideret budgettet og sender det videre til 
friluftsrådet i forbindelse med projektafslutningen.


I forbindelse med bymidte-projektet er der en del, vi selv skal stå for. Entreprenøren sørger for at 
alt bliver grov planeret. Forventes færdigt senest den 10. september. Vi skal således selv sørge for 
finplanering, stensamling og græs såning. Det samme gælder etablering af rækværk neden for 
legeområdet og andre steder, hvis brikkerne virker stejle. Peter indkøber robinietræ til rækværk og 
skærer til i rette længder. Vi skal også selv senere opsætte indkøbte borde og bænke og etablere 
plantning. Stensamling og græs såning bliver den 14. og 15. september fra kl. 10 – 15. Lokalrådet 
sørger for drikkevarer. Folk må meget gerne medbringe sorte spande og trillebøre til 
stensamlingen. Og meget gerne også såmaskiner til græsfrø. Peter sørger for indkøb af græsfrø.

Hurtigst muligt lægges på hjemmeside og Facebook at vi har den fælles arbejdsopgave. Lad det 
også blive et forældre/børn projekt så flest muligt får ejerskab til søen.




En eventuel indvielse af bymidten grundlovsdag 2020, med deltagelse af voksenkoret. 

Steffie søger trygfonden om to redningskranse og holder årligt opsyn. 


Vigersted Bygade 2 
Den 21. august var høringsfristen slut vedr. det udarbejdede lokalplansforslag. Lodsejer har 
indgivet en del kommentarer til forslaget, der set med hans øjne er blevet endog meget stramt og 
restriktivt. Forslaget og høringssvaret afventer nu den politiske proces.


8. Vedtægter 
Vi tager punktet op til næste lokalrådsmøde. 

9. Generalforsamling 2020 
Pga. tidligere erfaring omkring at lægge generalforsamlingen oven i et EM herrehåndbold 
finale, har vi valgt at udskyde det en uge frem. Datoen kan være søndag d. 2. februar 
2020. Berit kontakter forsamlingshuset for at høre om forsamlingshuset er ledigt. 

10. Tilflytterliste 
Tomas modtager en liste i den kommende uge. Berit sørger for at velkomstpakken er klar. 
Dem der deler ud, modtager listerne og pakkerne til efter uddelingen.  

11. PR 
Rasmus laver en Facebook-profil som er for Vigersted lokalråd, så det er profilen der 
fremadrettet er afsender. Det gør, at der ikke kommer eventuelle personlige negative 
kommentar på opslag, da det er Vigersted lokalråd som er afsender.  

12. Næste møde 23. oktober hos John, Ågerupvej 44. (deadline for næste Lokalnyt 3. 
november) 
Punkt til næste møde: 
Datoer for arrangementer i 2020

Vedtægter 

Referent: Steffie Ravn Møller  

Bilag: Mailliste 

Rådsmedlemmer 2019 

Rasmus Emil Jürs Johnsen 
Rusgårds Bakke 52 
4100 Ringsted 
Telefon: 61 30 98 82 
Mail: rasmusjurs@hotmail.com 

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

Tomas Lerche-Vestergaard 

mailto:rasmusjurs@hotmail.com
mailto:steffie@ravnmoeller.dk


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 

Per Aagaard Kristensen 
Rusgårds Bakke 48 
Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 57 52 54 70 – 52 73 46 27 
Mail: peraagaard10@hotmail.com 

Laura Weidick 
Langelinie 15  
4140 Borup 
Telefon: 21 65 78 84 
Mail: lauraweidick@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 
Snekkerup 
4140 Borup 
Telefon: 57 53 75 20 – 22 93 30 57 
Mail: pema@os.dk  
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Birte Noack 
Bredagervej 84 
Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 20 62 42 06 
Mail: bno@godmail.dk 


