DAGSORDEN FOR BYMIDTEGRUPPEMØDE FOR SKÆLSKØR
Skælskør Bibliotek, mødelokale 1
tirsdag den 29. januar 2013 klokken 08:30
Skælskør bymidtegruppe: Niels Jørgensen NJ, Steen Olsen SO, Henrik Falch HF, Pernille Kirkeskov Hansen PKH (afbud), Metha Molsted MM, Poul Møller PM (afbud), Peter Rørdam PR (afbud), Marianne Stock MS (afbud), Tine Christiansen TC, Peter Raaschou PR, Anne Justiniano AJ
(afbud) og Ditte Marquard Andresen DMA.
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Ad. 1
Godkendt

2. Bymidtegruppens medlemmer og kommissorium v/
Tine Christiansen og Ditte Marquard Andresen

Ad. 2
TC orienterede: erhvervsforeningerne mødes fremover i
henh. Slagelse, Korsør og Skælskør. Der er pt. ved at
blive skrevet kommissorium for erhvervsforeningerne.
Bymidtegruppens kommissorium rettes til så gågade erstattes af sivegade og kommissoriet opdateres i forhold
til de nyeste projekter. Samtidig tilføjes at bymidtegruppen arbejder ud fra en helhedsplanlægning i Skælskør.

3. Byforskønnelsen – status og
info om anlægsfasen v/ Peter
Raaschou og Ditte Marquard Andresen

Ad. 3.
Tidsplan sendt med ud med dagsordenen. Man satser på
at inddrage entreprenør så hurtigt som muligt.
Der etableres ’prøvefelt’ 1:1, hvor borgerne kan opleve
belægning, evt. bænk, belysning osv., men der startes
ikke ny offentlig debat om udformning. Materialetyper
mm. fremadrettet kun til diskussion i bymidtegruppen.
PR og DMA forbereder til næste møde et punkt omkring
resterende projekter i Skælskør (parkering hvor, hvordan, hvornår? Svanetorvet, Nytorv, Havnepladsen mm.)
Byforskønnelsen er på som fast punkt indtil åbningen i
september.

4.Designmanualen – status
v/Peter Raaschou og Ditte Marquard Andresen

Ad. 4
MM gjorde opmærksom på Værk Sted med henblik på
indarbejdelsen af kunst i byforskønnelsen. MM orienterer
kunstnerne om at tage kontakt til DMA/PR.
Ligesom med belægning og aptering kvalitetssikrer bymidtegruppen kunst i Algade inden der træffes beslutninger.
HF har fremsendt forslag til lette boder til DMA. Forslaget
tages med i det videre arbejde med byforskønnelsen.

5. Fordgrunden – status v/ Tine
Christiansen og Niels Jørgensen

Ad. 5
TC orienterede: ansøger ønsker at bevare gældende lokalplan for delområde B, men ønsker ny lokalplan for
delområde A med henblik på mulighed for etablering af
boliger og hotel. PBU godkendte indstillingen på mødet d.
30. januar, og sagen er gået videre til ØK og BY.
MM nævnte at der kunne arbejdes med en alternativ stiføring til gavn for det keramiske værksted på nabogrunden.

6. Skælskør Havn og Maritimt
Knudepunkt v/ Ditte Marquard

Ad. 6
DMA orienterede: der afventes fortsat udtalelse fra Kyst-

Andresen

direktoratet omkring de miljømæssige konsekvenser af
projektforslaget. Plan og Erhvervsudvikling vil snarest
rykke for et svar.
Fra politisk side er udvidelsen af Omø havn prioriteret
først, herefter Skælskør og endelig de resterende tre
havne i kommunen.

7. Højvandssikring – afslag på
ansøgning om projektmidler
fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter v/ Ditte Marquard
Andresen

Ad. 7
Ministeriet har givet afslag på ansøgningen. I begrundelsen lagdes der vægt på nytænkning og innovation.

8. Kommuneplan 2013 – status v/ Tine Christiansen og Ditte
Marquard Andresen

Ad. 8
Kommuneplan 2013 er i teknisk høring blandt kommunens administrative medarbejdere indtil 1. februar.

SO foreslog at der også fremadrettet arbejdes med ansøgninger til højvandssikring.

Planen skal behandles politisk d. 27. februar, d. 18.
marts og d. 25. marts. Herefter følger offentlig høring i
otte uger som udløber 12. juni.
D. 4. maj klokken 10-13:30 afholdes der offentligt møde/cafémøde om kommuneplanen på Skælskør Bibliotek.
Bymidtegruppen vil blive orienteret nærmere om mødets
program og indhold.
Kommuneplanen er på som fast punkt indtil dens endelige vedtagelse ultimo 2013.
9. Skiltning – procedurer hos
Byggeri v/ Ditte Marquard Andresen

Ad. 9
Anmeldes et ulovligt skilt hos Byggeri igangsættes en
lovliggørelsessag. Normal sagsbehandlingstid er fem-seks
uger.
Det blev drøftet hvorvidt skiltepolitikken kan være en del
af designmanualen.
Endvidere blev det nævnt, at det vil være fint hvis Algade
er ryddet for ulovlige skilte i forbindelse med åbningen i
september.

10. Nyt fra KIT v/ Metha Molsted

Ad. 10
Pt. 11 medlemmer. Tre mere i løbet af de næste to måneder. Der er i øjeblikket fondsansøgninger ude med
henblik på finansiering af glasværksted.

11. Bymidtegruppens møder i
2013 v/ Ditte Marquard Andresen

Ad. 11
Det blev foreslået at bymidtegruppen holder møde
 primo marts når der er fundet entreprenør til Algade
 medio maj umiddelbart efter offentligt møde om
kommuneplanen
 sommerferiemøde medio juni
 efter sommerferien omkring det videre anlægsarbejde i Skælskør og kommunens andel heri samt
omkring fundraising (evt. besøg af Thomas Hørdam, erhvervskonsulent i Plan og Erhvervsudvikling)

12. Eventuelt

Ad. 12
DMA deltager fremadrettet i arbejdet med Planetstien.
MM formidler kontakt.

MM tilbød DMA en byvandring som vil blive afviklet i løbet
af foråret.

