
Vigersted Lokalråd
Ringsted Kommune
CVR nr. 34 40 83 86

Referat fra generalforsamling for året 2O2L

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 6. februar 2022 kl. 14:00 i

Vigersted Forsamlingshus, Vigersted Bygade 4L, 4L00 Ringsted.
15 medlemmer var mødt op.

Ordinær generalforsamling
a. Valg af dirigent - Ulf Damgaard Nielsen blev valgt. Det konstateredes at

generalforsamlingen var indkaldt rettidig og lovligt jævnf. vedtægterne.
b. Valg af stemmetæller. Ikke aktuelt, da vi var ulige antal fremmødte.
c. Formandens beretning. Da formand Michael Kalmberg var fraværende pga.

Covid-19, fremlagde Peter Hansen formandens beretning. Denne blev
godkendt. Se vedlagte bilag.

d. kassererens beretning. taura Weidick gennemgik årsrapport for året 2021.
Denne blev godkendt.

e. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag var indsendt.
f. Valg af medlemmer og suppleanter til Lokatrådet.

På valg var:
Tomas Lerche-Vestergaard Blev genvalgt for 2 år
Berit Galberg Blev genvalgt for 2 år
Anders Piil Blev genvalgt for 2 år
Steffie Ravn Møller Ønskede ikke genvalg
John Friis Mikkelsen Ønskede ikke genvalg
Peter Hansen Ønskede ikke genvalg

Nye medlemmer af Lokalrådet:
Camilla Søgaard Valgt for 2 år
Pernille Hansen Valgt for 2 år
Christoffer Kauling Valgt for 2 år

Valg af suppleanter for et år:
Grethe Bentsen Ønskede ikke genvalg
Marianne Piil Blev genvalgt
Dan Sharpe Blev nyvalgt

g. Valg af revisor for et år:
Mariann Hansen Blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant for et år:
Erling Jacobsen Blev nyvalgt

h. Eventuelt - flg. emner blev fremført.
- Råstofsplan - Lokalrådet har indsendt høringssvar. Fremadrettet holder



Lokalrådet sig orienteret om udviklingen.
- Købmandscontainer - burde undersø-ges. Endnu ikke drøftet i LokalråAet.
- Afventer udvikling i Kommunes affaldssystem.
- Fastlavnsarrangement afholdes den 27. februar 2022, team består af Ulf,

Christoffer, Berit og muligvis Pernille.
- iotut.åAef skal trust<e at oprette udvalg, så arbejdsopgaver fordeles på flere

personer.
- Et notat i Lokalnyt skal opfordre borgere til at benytte Ringsted Kommunes

app tip/praj ved observation af fejl og driftsforstyrrelser, specielt vedr. veje,
skilte mv.

- Gadebelysning omkring hallen kunne trænge til at blive optimeret.
- Der blev orienteres om fremdriften af Natur- og Aktivitetshuset i Vrangeskov,

som er kommet i stand på initiativ og af de 4 nordlige lokalråd i samarbejdet
Søskovlandet. Vigersted Lokalråd er en del af Styregruppen i projektet. Huset
er godkendt af UyråAet i december 2O2L. Når tiden kommer, overtager
kommunen huset og står for fremtidig drift.

- Lokalrådet blev rost for deres indsats.

Den 8. februar 2022
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