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Dagsorden og referat til lokalrådsmøde den 10. august 2020 kl. 19:30. 
Steffie Ravn Møller 
Vigersted Bygade 31 
4100 Ringsted 
Telefon: 23 96 30 89 
Mail: steffie@ravnmoeller.dk 

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, Steffie Ravn Møller, Peter Hansen, Michael Kalmberg, John Friis-
Mikkelsen og Tomas Lerche-Vestergaard 

Afbud: Anders Piil, Laura Weidick, Kenneth Eis og Steffen Bagger Sørensen 

Dagsorden 

1. Nye punkter til dagsorden 
 3. B - råstoffer 
 3. C - Forsamlingshuset 
 3. D - Henvendelse fra en borger angående bump ved indfaldsveje 
 3. E – Byens flag i Bymidten 

2. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt 

3. Godkendelse af sidste referat - Godkendt 

3. B - Vi er blevet opmærksomme på, at regionen har udpeget områder i forbindelse 
med udvinding af råstoffer vest for Vigersted i kommuneplan 2017-2029. Der kommer 
ny råstofindvindingplan til sep. 2020- lokalrådet er obs. på dette. 
3. C - Kommunen vil sælge forsamlingshuset til støtteforeningen. Støtteforeningens 
bestyrelse holder møde om forsamlingshusets fremtid og vi afventer fremtiden.    
3. D - Vi har fået en henvendelse fra en borger angående bump ved indfaldsvejen ved 
Rusgårdsbakke. Peter skriver et høringssvar til kommunens budgetforhandlinger 
angående chikaner omfattende alle indfaldsvejene til Vigersted By. Det opleves utrygt 
at der både er høj fart og tung trafik igennem Vigersted landsby.  

 3. E - Byens Flag. 
Steffie og Berit har nøgle til sprøjtehuset og er ansvarlige for hejsning og nedtagning af 
flaget i Bymidten på udvalgte flagdage. Beder om hjælp, hvis de ikke hjemme- John, 
Tomas og Kenneth kan spørges. Steffie har ekstranøgle. 

4. Orienteringspunkter 
- Klyngesamarbejdet Søskovlandet. Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. 

Der har været adskillige møder med kommunen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, 
Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og DGI. Ikke mindst om beliggenhed og de 
udfordringer dette giver i relation til placering i skov, ved søen mv. Ansøgning 
om dispensation fremsendes til Miljøstyrelsen i uge 31. Møde er aftalt med 
Byrådet den 12. august i Vrangeskov, hvor foreløbige skitser mv. præsenteres. 

5. Vigersted Bymidte. Projektets status 
- Entreprenør Nygård skal rense søens bund op inden 1. oktober 2020. Rykkes for 

igangsætning. 

mailto:steffie@ravnmoeller.dk
http://www.vigersted.net


- Grundet endnu ikke udført oprensning af søbunden overvejes ansøgning om 
fristforlængelse vedr. ny afslutningsdato hos Helhedsplanpuljen. Gældende dato 
er p.t. 1. oktober 2020.  

- Revner i ”legetog” skal udbedres med kit eller fugemasse, så snore og stropper 
ikke kan hænge fast. John fylder revner med fugemasse.  

- Legepladsprojektet skal evalueres og afsluttes i forhold til Ringsted Kommune. 
- Eksisterende bord/bænkesæt med skal have nye ben. Peter har indkøbt nye 

egeplanker til formålet. John snakker med Torben omkring at skifte dem ud.  
- Fiberskab foran kirken. Peter kontakter Jan/Kværkeby, når tiden tillader det. 

Skal vi plante midlertidigt omkring skabet? 
- Der er indkøbt 3 små piktogrammer med ”Hund i snor og lort i poser”. Disse 

opsættes strategiske steder. En er opsat ved det gamle bord/bænkesæt. Katte er 
måske også en del af problemet. 

- Ny plantedag findes. Herunder også stensamling, græssåning mv. på store areal 
mod nord/øst. Vi afventer afretningen af søen og lidt regn.  

- Hegn, låge og plantning af bøgehæk omkring legeplads. Vi afventer om der er et 
reelt behov.  

6. Højttalersæt  
  - Idrætsforeningen har skaffet 2/3 af budgettet og Vigersted lokalråd betaler   
 den sidste 1/3. Berit/Torben Jensen søger for at det bliver indkøbt.  

7. Sprøjtehus 
- Hvem har ansvar for husets vedligeholdelse? 
- Hvem er ejer? Kirken ejer selve huset. Indholdet er bl.a. forsamlingshusets og 

lokalrådets 
- Skal vi lave en oprydder i huset? Ved et evt. kildemarked, snakker Berit med 

Anders om at lave en oprydning og organisering af indholdet af huset.  
- 6 nye flagstænger med jordspyd – incl. flag er leveret. 
- Ekstra svinghjul til store flagstang og vejledning ligger nu i æske i sprøjtehuset. 
- Skal vi kommunikere at flagflagstænger kan lånes? Ved næstkommende 

lejlighed, kommunikerer vi ud, at flagstængerne kan lånes.  
- Anders Piil står for udlån af flagstænger. 

8. Hundelufterområde ved Vigerstedvej 
- Godkendt med tilskud på kr. 67.800 fra Helhedsplanpuljen. Skal evalueres og 

afsluttes i forhold til Ringsted Kommune og Helhedsplanpuljen. Peter laver et 
udkast og videresender til Tomas.  

- Arbejdsdag for plantninger den 13. september kl. 10-12.  
- Blomstereng. Peter har fået frøblanding til ca. 4.000 m2. Vi skal selv udså. Peter 

slår areal med slagleklipper forinden. 
- Tilsynsførende: Lis Dahl, Vigersted og Annette Sæmundsson, Borup 
- Peter sørger for et skilt, der gør opmærksom på hundeskoven, samt en stor 

stamme som hundene kan løbe rundt om. 
- Berit har kontakt til Hundeskove.dk (Torben Grue), der lægger området på den 

opdaterede hjemmeside hundeskove.dk 

9. Landsbypedeller  

Hvad kan de hjælpe med?  
- Fjerne invasive hybenroser ved Parkeringsplads Vigersted Bymidte – Genplante 

bøgehæk. 
- Fjerne stikkende og uvenlige berberis ved parkeringsplads Vigersted Bymidte – 

Genplante bøgehæk. 
- Vedligeholde det gamle sprøjtehus i Vigersted. 
- Hæve og male den gamle vejvisersten Snekkerupvej/Rusgårdsbakke/Vigersted 

Bygade.  
- Evt. genopstille tilsvarende gammel vejvisersten, der midlertidigt står hos Peter. 
- Udendørs vedligeholdelse på og omkring Vigersted Forsamlingshus. 



- Opdatere skilte og tavler så Rosengårdsstien kommer ind i Oplevelsesstiens 
tracé. 

- Peter sender en opdateret liste til FGU. 
- Lokalrådet skal selv kontakte FGU, når noget skal på listen. 
- Sidste. Der er aftalt møde vedr. aktuelle opgaver med Robin Hinge fra FGU i uge 
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- Adresse for kontaktperson hos FGU Midt- og Østsjælland 
Afdelingschef Henrik Bøll Larsen og udførende kontaktperson Robin Hinge 
Telefon 51 39 59 22 
Mail: kontakt@fgu4you.dk 

8. Biodiversitet/blomstereng 
Skal vi arbejde for blomstereng på et stykke af Vigersted Bymidte? 
Vi afventer udgravning og omplaceringen af jord før stillingtagen.  

9. Skal vi opsætte bogskab? 
- Vi vil gerne opsætte et bogskab ved forsamlingshuset, hvor man kan sætte sine læste 
bøger og tage en ny. Vi tænker det skal placeres ved” gaskassen” på østfacaden ved   
forsamlingshusets nordlige gavl. Peter snakker med FGU om at lave et skab.  

10.Høringssvar til kommunen vedr. budgetønsker 
- Fortov byen rundt 
- Kirkeforplads. Evt. i samarbejde med Menighedsrådet? 
- Udskiftning af invasiv hybenrosehæk og berberishæk ved parkeringsplads 
- Multtoilet ved bananen på Bjergvej. Mangler stadig. 
- Bump. Se punkt. 3. D.  

9. Cykelsti fra skole til Roskildevej 
- Der er lavet henvendelse til skolebestyrelse og til idrætsforeningen. Vi afventer 

en tilbagemelding fra skolebestyrelsen.  
- Peter kontakter skoleleder Annette Hjort for at informere hende om hele 

projektet og den proces vi har været igennem.  

10.Aktivitetsudvalget - status og aktiviteter. 
- Bankospil. Konceptet og formen evalueres. Det er udskudt pga. corona.  
- Berit vil samle sponserpræmier ind til et bankospil efter generalforsamlingen i 

2021. 
- Kildemarket d. 20 kl. 11:30-15:30 2020. AFLYST! 
- Ny store plantedag på Bymidten. Udskydes til vi ved, hvad der skal ske med 

jorden i bymidten.  
- Indvielse af Hundelufterområde? Udskydes til maj 2021.  
- Arbejdsdag hundelufterområde d. 30. september 10 – 12. 
- Indvielse af Bymidten den 5. juni kl. 12 – 15 2021. Borgmesteren kommer. 

Koret synger for til fællessang? Sanggruppe underholder. Vigersted lokalråd står 
for en kaffe- og kagebod. Skolen sælger evt. popcorn og is. 
Café Ingeborg´s foodtruck kommer og laver frokostretter mm. i  samarbejde 
med menighedsrådet og andre borgere. 
Historiegruppen har opsat QR-koder. Måske bør enkelte rettes op og placeres 
mere hensigtsmæssigt?  

- Sankt Hans d. 23/6 2021. Henrik Kjær Enhedslisten bliver båltaler 
- Byvandring udskudt til 2021- forår eller efterår. 
- Historieaften om tørvegravning 20. januar 2021 kl 19:30. Tilmelding bliver 

tilpasset den aktuelle situation med COVID-19.  
- Generalforsamling 7. februar 2021 -med sponsorbankospil for børn og voksne. 
- Affaldsindsamling søndag d. 18. april 2021.  

11.Velkomstpakke til tilflyttere.  
 Pga. corona blev der ikke trukket en liste i foråret. Vi prøver igen i slutningen af august.  



Vi lægger op til at man evt. selv kontakter lokalrådet, hvis man ønsker et besøg af en 
fra lokalrådet, i det næste nummer af Lokalnyt. Berit køber honning og går i gang med 
at besøge tilflyttere vi er bekendt med i Vigersted by. 

12.Status for Oplevelsesstien i Vigersted lokalområde 
Der opsættes plakater med historien om tørvegravningen ved bålhytten. Desuden 
lukkes to af siderne mod vest, så det ikke regner ind. 
Vi har nogle punkter som skal tilføjes på kortet over Oplevelsesstien. F.eks. cykelbanen, 
fiskebroen og bålhytten. Peter går videre med det.  

14.Hjemmesidedel med opdateringer og format for gennemskuelighed udefra 
- Koordinering med Søskovlandet - Tomas og Laura tager kontakt til Carsten 

Blomberg fra DGI i forhold til koordinering af sammenlægning af Vigersted.net og 
Søskovlandets hjemmeside. Tomas og Laura kigger på opsætningen og fremtidige 
ændringer i forhold. 

- Automatisk koordinering med Facebook. 
- Michael hjælper på sidelinjen 

  
15.Video sekvens på hjemmesiden. 
Berit snakker med Laura omkring ganske få kommentarer, inden den endelige udgivelse.  
Den skal fastgøres på hjemmesiden.  

16.Eventuelt. 

17.Forslag til næste rådsmøde.  
 D. 26. oktober kl. 19:30 hos Anders eller Steffie 

Rådsmedlemmer: 

Peter Hansen - Formand  
Ågerupvej 141 
Snekkerup 
4140 Borup 
Telefon: 20 83 60 90 – 57 53 75 20  
Mail: ph@carlhansens.dk  

Laura Weidick – Næstformand og kasserer  
Langelinie 15 
Snekkerup 
4140 Borup 
Telefon: 21 65 78 84 
Mail: lauraweidick@gmail.com  

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



Tomas Lerche-Vestergaard  
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  

Steffen Bagger Sørensen  
Bredagervej 76 
Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 28 63 30 42 
Mail: steffenognadia@gmail.com  

Kenneth Eis  
Vigersted Bygade 17 
Vigersted 
4100 Ringsted  
Telefon: 40 59 66 67  
Mail: ke@bmscc.dk  

John Friis-Mikkelsen  
Ågerupvej xx 
Vigersted 
4100 Ringsted 
Telefon: 28 36 07 49 
Mail: john.friis-mikkelsen@outlook.dk  

Anders Piil 
Snekkerupvej 74 

Snekkerup 

4140 Borup 

Tlf.: 93 56 63 32 

Mail: anders@piil-gruppen.dk 

Suppleanter: 

  

Marianne Piil 



Snekkerupvej 74 

Snekkerup 

4140 Borup 

Tlf.: 30 82 84 50 

Mail: morpiil@piil-gruppen.dk 

Michael Kalmberg 

Degnebakken 20 

Vigersted 

4100 Ringsted 

Tlf.: 22 88 22 17 

Mail: michael@kalmberg.dk 

Revisorer  

Mariann Hansen  

Ågerupvej 141 
4140 Borup 
Telefon: 57 53 75 20 – 22 93 30 57  
Mail: pema@os.dk  

Birte Noack  
Bredagervej 84  
4100 Ringsted  
Telefon: 22 80 23 64  
Mail: birte@ofir.dk 


