
Vigersted Lokalråd dagsorden og referat 
Stiftet den 15. april 2012 

Lokalrådsmøde den 30. oktober 2019 kl. 19:30. 
Mødet holdes hos John Friis-Mikkelsen, Ågerupvej 44, Vigersted, 4100 Ringsted.  
Tel: 28 36 07 49. 

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: Berit Galberg, Peter Hansen, Tomas Lerche-Vestergaard, Steffie Ravn Møller, 
John Friis-Mikkelsen, Laura Weidick, Steffen Bagger Sørensen 

Afbud: Rasmus Johnsen og Kenneth Eis 

Dagsorden   

1. Nye punkter til dagsorden 

2. Godkendelse af dagsordenen og opfølgning på punkter fra sidste møde 
Godkendt. 

3. Orientering og status vedr. klyngesamarbejde og orientering vedr. møde 
mellem lokalrådene Kværkeby, Jystrup, Haraldsted, Vigersted og klyngens 
styregruppe den 23. oktober. 

 Peter, Berit og Laura deltog i mødet i Haraldsted forsamlingshus. Mødets første   
 planlagte agenda blev ændret. Dog var der en snak om klyngens formål og at der   
 stadig er lyst til at have et klyngesamarbejde i gang.  

- Lokalrådene og klyngen Søskovlandet. Alle 4 lokalråd bakker op. 
- Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. Processen tegner lovende. 40.000 kr. er givet 

som tilsagn fra Helhedsplanpuljen. Afventer fondene. Sidste: 200.000 bevilliget fra 
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden den 6. november. Styregruppen er indkaldt 
til møde hos Realdania i Kbh. den 4. december. Peter m.fl. deltager.  

- Naturpark er nu på kommunens agenda og der er sat penge af til projektet. 
175.000 kr. om året de næste 4 år. Der arbejdes hen imod Friluftsrådets 
naturparkkoncept.   

- Kommunikation Søskovlandet. Der er indkaldt til møde for at få mere struktur på 
hvad, hvordan og hvornår, der bliver kommunikeret ud til borgerne. 

- Overordnet var det et positivt møde, med en masser idéer og tanker.  

5. Vigersted Bymidte. Projektets status 
- Fælles arbejdsdage med renovering af ”futtog”, klatrenet, opsætning af rækværk,      

stensamling, sikring af nye møbler. Vi skal lave et par arbejdsdage, hvor vi kan 
sætte hegn op. Der skal efterlyses frivillige sjæle. 

- Flagstang og 6. nye små flagstænger. Flaget og en ny vimpel er at finde i 
forsamlingshuset og vil være til rådighed når forsamlingshuset bliver lejet ud. Vi 
mangler dog stadig en flagmand/dame til at passe flaget på flagdagene. 

- Til foråret skal der udarbejdes en handleplan/driftsplan for søens biodiversitet f.eks. 
dunhammer, evt. tagrør og lignede. Steffen vil gerne lave et udkast.   

- Fiberskab foran kirken. Peter kontakter kommunen og Fibia AS i forhold til placering 
og støj. 

- Bankkonto til projektbudget. Den nødvendige mellemfinansieringen fra 
SalgsOptimering AS kommer ind på Vigersted lokalråds konto. 

http://www.vigersted.net


- Løbende information. Vi skal være bedre til at informere om processerne omkring 
søen. På Facebook og på hjemmesiden.  

- Indvielse fastsættes til grundlovsdag 5. juni 2020. Vi vil gerne holde en officiel 
indvielse af bymidten, hvor vi hører voksenkoret synge et par sange. Berit vil 
invitere borgmesteren til indvielsen og lægger op til at han kan holde 
grundlovstalen.  

  
6. Byggegrunde på Lønager 

- Kan vi gøre noget? Punktet udgår og skal været et punkt på næste lokalrådsmøde. 

7. Hundelufterområde ved Vigerstedvej 
- Godkendelser. Landzonegodkendelsen er kommet i september 2019. Brugeraftale 

med kommunen vedr. areal er kommet i oktober. 
- Budget udarbejdes af Tomas og Peter. 
- Tilbud fra Mads. Første tilbud er på 60.000 kr. hvor alle materialerne er i robinietræ. 

Det andet tilbud er på 45.000 kr. hvor nogle af de jordgående stolper bliver erstattet 
af jernstolper.  

- Medfinansiering og frivillige timer. Peter og Tomas laver en ansøgning til 
helhedsplanspluljen. Der arbejdes for salg af aktier til hundeejere. 

- Tidsplan. Ansøgningen bliver udarbejdet i år og vi håber at kunne gå i gang i foråret 
2020.  

8. Aktivitetsudvalget - status og aktiviteter. 
- Bankospil. Den anden mandag i januar, februar og marts vil der være bankospil i 

forsamlingshuset.  
- Historiegruppen d. 22. januar. 
- Generalforsamling d. 2. februar. 
- Fastelavn d. 23. februar. 
- Affaldsindsamling d. 26. april. Børnehuset er med og vi venter svar fra skolen.  
- Historiegruppen arbejder på at der kan blive opsat standere med QR-koder med info 

om historiske bygninger og områder i og omkring bymidten. Berit arbejder videre 
med arbejdet omkring stolper og opsætning. 

- Vi skal have fundet en båltaler til Sankt Hans.  

9. Velkomstpakke til tilflyttere 
 John, Berit og Tomas har været rundt med velkomstpakker. Berit undersøger      
 mulighederne for at dele honning ud, som er lavet lokalt.  

10.Vedtægter 
             Lader vi udgår og kommer som punkt på næste lokalrådsmøde.  

11.Bygaden 2 
- Lokalplan har været i høring. Afventer behandling i 2 udvalg og byrådet. Der kan 

opføres 5 – 7 boliger som tæt lavt byggeri. Forhåbentligt opstart forår 2020. Sidste: 
Er sendt tilbage fra Byrådet til Plan- og Boligudvalget, fordi der var uklarhed om tegl 
i lokalplanen. Selvom bygherre har anbefalet røde tegltage. Nogle mente at det 
også skulle kunne være betontegl. Så tidsplanen er igen meget tvivlsom. 

12.Status Oplevelsesstien i Vigersted lokalområde 
- Grillrist i bålhytte. Kommer op snarest. 
- Skiltning ved ”Lær at cykle-banen” Kommer snarest. 
- Flytning af skilte ved Bjergvej mod Humleore. Er nu klaret. 
- Brochureholder ved Humleore. Er nu opsat, dog i en noget klejn version. 
- Græsslåning langs Stængebække ved Humleore. Skal foretages ca. 5 – 6 gange pr 

sæson. Men bør præciseres overfor kommunen. 
- Oprensning ved fiskebro. Uafklaret. 
- Multtoilet som enten placeret ved bålhytten eller ved shelteren ved Bjergvej. 

Uafklaret. 
- Svar på brev fra Ringsted Kommune ved Bent Bodebjerg. Peter udarbejder kladde. 



13.Cykelsti fra skole til Roskildevej 
Vi skal i et samarbejde med skolebestyrelsen og Jystrup lokalråd, kontakte kommunen 
angående et svar om vores ønske om en cykelsti til Roskildevej, samt en sikker 
krydning over Roskildevej. Peter og Laura laver et udkast i samarbejde med skolens 
forældrebestyrelse og evt. Jystrup Lokalråd for fremsendelse til kommunen. 

14.Ny Landdistriktspolitik. Har vi input til denne? 
Der er en ny landdistriktspolitik undervejs. Landsbyforum har tæt dialog med 
kommunens administration om denne. Ligesom den er en del af Landsbyforums møde 
med Byrådet den 11. november. Her er der også stort fokus på Smukkere Landsbyer og 
alternative boformer som generationsboliger og bofællesskaber. 
Landdistriktspolitikken kommer senere i høring, hvor Vigersted Lokalråd kan indgive 
høringssvar. 

15.Facebook-profil for Vigersted Lokalråd 
            Steffie kigger på det. 

16.Hjemmeside med opdateringer og format for gennemskuelighed udefra.  
            Steffie snakker med Michael Malmberg.  

17.Deadline næste Lokalnyt den 3. november 
Berit laver indlæg om bymidten, historieaften, hundeskoven, generalforsamling og 
bankospil.  

18.Generalforsamling den 2. februar 2020 kl. 14. 
Vi giver kaffe og kage. Desuden svarer vi gerne på spørgsmål omkring, hvad der rører 
sig i Vigersted og spørgsmål til lokalrådets arbejde.  

19.Eventuelt 
Ingen punkter. 

20.Forslag til næste rådsmøde 
9. januar 2020 kl. 19:30 hos Peter eller Steffie 

Referent: Steffie Ravn Møller


