REFERAT FOR BYMIDTEGRUPPEMØDE FOR SKÆLSKØR
Skælskør Bibliotek, internt mødelokale
fredag den 15. marts 2013 klokken 08:30
Deltagere: Niels Jørgensen (NJ), Steen Olsen (SO), Metha Molsted (MM), Pernille Kirkeskov
Hansen (PKH), Henrik Falch (HF), Peter Rørdam (PR), Anne Marie Lind (AML), Alexandra Vindfeld (projektleder SLA) (AV), Sofie Kjærsgaard Dybro (SLA) (SKD), Rasmus Weitze (SLA) (RW)
og Ditte Marquard Andresen (DMA).
Afbud: Marianne Stock, Poul Møller, Peter Raaschou, Tine Christiansen og Anne Justiniano.
Referat: Ditte Marquard Andresen.
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Ad. 1
Godkendt

2. Algade
Ditte giver en introduktion til projektet. Alexandra fra SLA Landskabsarkitekter vil herefter gennemgå projektet og de overvejelser der er blevet gjort. Efterfølgende kan der stilles spørgsmål
og gives kommentarer.
NB: Det forventes at punkt 2 kan
fylde de 1½ time ud. Vi ser hvor
meget vi når af de resterende
punkter.

Ad. 2
DMA ridsede forløbet omkring byforskønnelsen op og
hvad der vil ske over de næste måneder. Der planlægges
at afholde møde med alle berørte erhvervsdrivende i Algade ultimo april/primo maj med henblik på at orientere
om anlægsfasen. Endvidere har DMA møde med repræsentanter for Skælskør Erhvervsforening d. 21. marts
omkring eventen Drengerøvsaften som afholdes sidste
weekend i maj.
SKD orienterede om projektet som det ser ud nu. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål og diskutere de enkelte dele. Kommentarer og spørgsmål til
projektet er samlet op i det udsendte notat (udsendt 15.
marts). Der er fortsat mulighed for at komme med kommentarer til notatet (kommentarer sendes til DMA).
Notatet vil fungere som arbejdspapir til arbejdsgruppen i
den videre projekteringsfase frem mod udbud d. 4. april.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra SLA Landskabsarkitekter, Peter Raaschou (projektleder), Karsten
Søndergaard (bygherrerådgiver), Anne Marie Lind (landskabsarkitekt) og Ditte Marquard Andresen.
På mødet problematiseredes endvidere nogle mere principielle og overordnede elementer i byforskønnelsen:
1. Det var generelt svært for gruppen at se borgernes aftryk på projektforslaget. Derfor rejstes
spørgsmålet om kommunikationen er bristet undervejs i projektforløbet?
2. Der er et ønske om at foretage væsentlige ændringer i projektforslaget (særligt i forhold til belægning). I forhold til tidsplanen kan dette betyde
at den må revideres så der bliver mere tid til projekteringen.
3. Plan- og Byggeudvalget ønsker at byforskønnelsen
og projektforslaget sættes på dagsordenen til udvalgets møde d. 27. marts med henblik på at få
afklaring omkring projektforløbet og rollefordeling,
samt kunne nikke til detailløsninger.
Næste møde i bymidtegruppen foreslås afholdt primo
april (mulige mødedatoer afklares med NJ og SO). Der vil
på mødet blive orienteret om byforskønnelsen og projek-

tet umiddelbart inden udbud d. 4. april.
3. Fordgrunden
Lokalplanændringer v/ Ditte Marquard Andresen.

Ad. 3.
Udsættes til næste møde.

4. Kommuneplan 2013
V/ Ditte Marquard Andresen.

Ad. 4.
Udsættes til næste møde.

5. Kommissorium, rettelser fra
sidst.
V/ Ditte Marquard Andresen.

Ad. 5
Udsættes til næste møde.

6. Afrapportering fra KIT
V/ Metha Molsted

Ad. 6
Udsættes til næste møde.

7. Resterende projekter i
Skælskør
V/ Ditte Marquard Andresen.

Ad. 7
Udsættes til næste møde.

8. Møder i gruppen i 2013
V/ Ditte Marquard Andresen.

Ad. 8
Udsættes til næste møde.

9. Eventuelt

Ad. 9

