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Fraværende: Michael 
Deltagere: Christoffer, Jens, Berit, Pernille, Camilla, Thomas, Dan og Anders 

 
1. Nye punkter til dagsorden 

>> nyt punkt 9. Destinationsladere 

2. Godkendelse af dagsorden>> 

3. Godkendelse af referat>> 

4. Næste møde 

a. Tidspunkt  

>>10/1-23 

b. Kaffe og kage ansvarlig 

>> 

5. PR ansvarlig v. Camilla  
>>Storskærmsarr. og meningsmåling 

6. Aktivitetsudvalget v. Camilla og Berit 
a. Nytårskur d. 15/1 14:00  

>>Invitationer på Facebook og Lokalnyt. Forsamlingshuset bookes og Camilla søger 
penge. 

b. VM på storskærm 27/11  
>>pt. 30 tilmeldte og vi har 4 til at rydde op søndag morgen. 

c. Fredagsaktiviteter  
>> Der er flere, der er interesserede i at lave fredagsarrangementer. Kultur i 
landområderne kan søges til kunstnerhonorar og måske lokaleleje.  
>> Julemarked 25/11 14:00-17:00,  
>> Historieaften om Vigersted forsamlingshus i 120 år 18/1  

7. Orienteringspunkter 
a. Opdatering om Lønager v. Christoffer 

>> Christoffer har snakket med kommunen. De vil vende tilbage evt. med kontakt til 

ejer. 

b. Legeplads i bymidten v. Berit 

i. Renovering af toget 

>>Berit har talt med PH, men han har ikke mere træ. Berit vil høre Humleore 

skov. 

c. Vand på Ejdamsvej v. Dan  

>> Der er ikke enighed om afvandingsmulighederne. Der er fortsat kommunikation. 

d. Fællesskabsby.dk v. Michael  

>> Det er i princippet alle foreninger, der kan gøre opmærksom på deres 

tilstedeværelse. 

e. Lokalfjernevarme v. Pernille 

i. Facebook meningsmåling 

>> bekymring om hvilken type opvarmningsform, og om man kan blive 

tvunget til at blive på gas eller lign. Der er foretaget en meningsmåling, for at 

vurdere om der er grundlag for at gå videre, og 60 af 82 har svaret positivt. 

ii. Kontakt med kommunen.  
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>> Hvis 100% af eksisterende gaskunder er enige kan man måske bruge de 

eksisterende gasrør. Hvis vi kan få finansieret en undersøgelse skal vi ikke pege 

på én bestemt kilde/metode. 

f. Møde i Landsbyforum 8/11 v. Pernille  

>> Helhedspuljen har mange penge stadig. 

i. Generalforsamling 27. marts 2023  

>> Dan og Pernille deltager 

ii. Kulturpuljen frist 15. januar (og Helhedsplanpuljen) 

8. Helhedsplanen v. Pernille 
a. Helhedsplan anno 2022  

>> Dan er i gang med at gennemlæse/redigere. Vi skal tage en del ud (midlertidigt), så 
planen bliver mere overskuelig (inden jul). 

9. Destinationsladere v/Pernille 
>> eks Clever vil gerne opsætte ladere, men elprisen ved salg til andre end deres egne kunder er 
på omkring 10 kr. /kWh. Private grundejerforeninger kan opstille ladere for ca. 10.000 og derved 
kan salgsprisen være billigere (end 10 kr./kWh). Monta kan sørge for opkrævning ved salg. 

10. Lokalnyt v. Berit  
>> kommer i dec og deadline til mar/apr/maj er 1/2 

11. Generalforsamling 2023 
a. 5. februar kl 14-16 med kaffe og kage – Indkaldelse? 

>> Indkaldes i Lokalnyt og følges op på Facebook i januar. Alle må gerne kigge på 
vedtægterne på www.vigersted.net til næste møde 

12. Evt. 

>> Berit vil gerne have batches som lokalrådsmedlem. Camilla prøver at spørge på skolen.  

Berit har købt hundeposer til hundeskoven.  

Der er også indkøbt nyt A-skilt til lokalrådet. 

Der er kommet et opslag på Facebook om tung transport i lokalområdet med gylle. Nu ikke til 

gylletank, men med gylle til spredning på markerne 

http://www.vigersted.net/

