REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Skælskør Bibliotek, mødelokale 1
Onsdag den 17. oktober 2012 kl. 8.30 – 10.00
Inviteret til møde:
Plan- og Byggeudvalget: Formand Niels Jørgensen (afbud), Steen Olsen
Slagelse Erhvervsråd: Poul Møller (afbud)
Erhvervsgruppen: Metha Molsted, Pernille Kirkeskov Hansen, Marianne Stock (afbud)
Skælskør Bevaringsforening: Peter Rørdam
Skælskør Lokalråd: Henrik Falch
Slagelse Kommune, Drift og anlæg: Peter Raaschou (afbud)
Slagelse Kommune, Innovation og Erhvervsudvikling: Anne Larsen Justiniano
Slagelse Kommune, Planlægning: Tine Christiansen, Ane Døssing
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Ad. 1
Godkendt

2. Nyt fra Slagelse Kommune
2.1 / Kommuneplan 2013-2024:
Afsnit vedr. Skælskør er udsendt
til bymidtegruppens medlemmer.
Orientering ved Ane Døssing.

Ad. 2.
2.1 / Kommuneplan 2013-2024:
Seneste tidsplan skal sendes ud til bymidtegruppens medlemmer. Fremadrettet skal tidsplanen indgå i møderne.
Det ønskes at der føres en dialog med bymidtegruppen
inden offentlighedsfasen i primo 2013. Rettelser til afsnit
vedr. Skælskør vil derfor blive drøftet på et særskilt møde,
dato meldes ud snarest.

2.2 / Byforskønnelse Skælskør:
Projektforslaget er anbefalet af
PB på møde den 3. oktober 2012
med enkelte kommentarer. Tidsplanen er blevet rettet op og udbudsmaterialet er nu under udarbejdelse. Projektforslaget forventes endelig godkendt af TMU på
møde den 5. november 2012.
Orientering ved Ane Døssing.
2.3 / Maritimt Knudepunkt:
Forslaget er fortsat til behandling
i Kystdirektoratet.
Idéerne til havnen fra byforskønnelsesprojektet vil blive inddraget
i en eventuel kommende viderebearbejdning af projektet.
Orientering ved Ane Døssing.
2.4 / Fordgrunden:
Lokalplanforslag nr. 1109 Hotelog anden bebyggelse på Fordgrunden i Skælskør er fortsat
ikke sendt til endelig godkendelse. Der arbejdes på en alternativ
løsning med grønt beplantning og
parkering på arealet ud til
Strandgade.
Orientering ved Tine Christiansen.

2.2 / Byforskønnelse Skælskør:
Der er et politisk ønske om, at projektet skal gennemføres
inden sommerferien 2013. Derfor undersøges nu hvad det
vil kræve at eksterne og interne kræfter.
I forbindelse med udførelsen af projektet vil der blive en
offentlig udstilling af hvilke materialer, inventar mv. der er
valgt. Udstillingen skal arrangeres i samarbejde med Skælskør Erhvervsforening, dato følger og vil blive indskrevet i
tidsplanen (Henrik Falch har foreslået 15.december).
Steen Olsen roste bymidtegruppen for at have en positiv
og konstruktiv indstilling til arbejdet med projektet.
2.3 / Maritimt Knudepunkt:
Ingen yderligere bemærkninger.
2.4 / Fordgrunden:
Bymidtegruppen stillede sig enige i en midlertidig løsning
med grus belægning, parkering og en række grønne træer
som afgrænsning ud til Strandgade. Træer skal være af
samme art som eksisterende eller fremtidige træer i Algade.

3. Opfølgning på punkter fra
tidligere møder
3.1 / Fodsporet:
Alternative løsningsforslag forventes indstillet på kommende PB
møde den 7.november 2012.
Orientering ved Ane Døssing.
3.2 / Det Røde Pakhus:
Orientering om status ved Pernille Kirkeskov.
3.3 / Skælskør Folkehøjskole:
Orientering ved Tine Christiansen.
3.4 / Etablering af 25 kunstværksteder i Algade:
Orientering om status ved Metha
Molsted.
3.5 / Byrumsinventar, facader,
skiltning:
Regler for større skiltning i Skælskør.
Ved Henrik Falch.

Ad. 3.
3.1 / Fodsporet:
Steen Olsen bemærkede, at der ikke er afsat midler til realisering af Fodsporets afslutning i hverken 2013, 2014 eller
2015.
3.2 / Det Røde Pakhus:
Arbejdet forløber planmæssigt.
3.3 / Skælskør Folkehøjskole:
Der afventes stadigt et udspil fra ejer. Tine Christiansen
bemærkede at kommunen ikke kan gribe ind overfor et
eventuelt forfald af bygningerne.
3.4 / Etablering af 25 kunstværksteder i Algade:
Der er nu etableret 10-12 værksteder. Der er indvielse på
Harboes vænge fredag den 26.oktober.
3.5 / Byrumsinventar, facader, skiltning:
Skiltningen er anmeldt til Byggeri. Ane Døssing vender
tilbage med redegørelse for Byggeris procedure for sådanne sager. Steen Olsen bemærkede, at skilte også er den
enkelte butiks ansvar. Derfor bør der etableres et samarbejde vedr. styring af skiltningen i Skælskør med Skælskør
Erhvervsforening og Skælskør Lokalråd.

4. Andet.
Repræsentant for Skælskør.
Orientering ved Ane Døssing.

Ad. 4.
Ane Døssing har opsagt sin stilling i Slagelse Kommune pr.
1. november 2012. Der arbejdes på at finde en afløser som
skal være bymidteansvarlig for Skælskør.
Ane Døssing bemærkede, at opsigelsen udelukkende skyldes personlige årsager, og ikke er relateret til leder, kollegaer eller arbejdsopgaver.

5. Evt.

Ad. 5.
Det blev bemærket, at man gerne vil drøfte Skælskør
Hallens fremtid. Dette hører under Kulturudvalget, kontaktperson er fritidskonsulent Per Andersen.

6. Næste møde.

Ad. 6.
28. november kl. 8.30 – 10.00

