REFERAT AF BYMIDTEGRUPPEMØDE
Hotel Postgaarden, Skælskør
Onsdag den 21. november 2018 klokken 8:00 - 9:30
Deltagere:









Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Steen Olsen
Erhvervs- og Teknikudvalget: Anders Kofoed
Skælskør Erhvervsforening: Nelly Gaskin, Flemming Hansen
Skælskør Lokalråd: Steen Andresen
Skælskær Bevaringsforening: Mette Lund Jørgensen
Kunstnerlavet KIT: Metha Molsted
Skælskør 2000: Pernille Kirkeskov Hansen
Bykontoret: Ditte Hvas (afbud)





Natur, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen
Entreprenørservice: Peter Johansen (afbud)
Plan: Signe Marie Rohde (referent), Kristine Grue Understrup (gæst)

1. Godkendelse af referat
Evt. bemærkninger til referat af sidste
møde.

Ad 1. Referat af møde 5. september 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden
Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Præsentation af Kristine Grue Understrup, byplanlægger og landskabsarkitekt i planafdelingen. Kristine vil i
2019 overtage sekretæropgaven fra Signe.

3. Valg af formand
Genoptaget fra møde den 5. september
2018, hvor bymidtegruppen besluttede
1) at formanden ikke skal være en af
de to byrådsmedlemmer, 2) at udsætte
valget til næste møde.
Oplægget ved mødet den 5. september
var:
Bymidtegruppen skal udpege en formand. Formandens rolle er formelt at
være bymidtegruppens talsmand. Derudover kan formanden have andre opgaver, f.eks. at godkende dagsorden
før udsendelse og være mødeleder. Der
er tradition for, at det er en af de to
politisk udpegede medlemmer, der er
formand. Ved mere end 1 kandidat
gennemføres en afstemning.

Ad 3. Flemming Hansen var fraværende ved mødet
den 5. september og indledte med, at han var uenig i,
at formanden ikke skal være en af de to byrådsmedlemmer. Flemming uddybede sit synspunkt med, at
det bør afspejles i organiseringen, at bymidtegruppen
er politisk nedsat.
Metha Molsted var enig med Flemming: Dagsordenen
”ligger” hos Slagelse Kommune, så formandsposten
bør også ligge dér. Metha underbyggede sit synspunkt
med, at hun personligt oplever en afstand, som ville
gøre det svært at indtage rollen som formand – samtidigt med at hun med tid og energi er engageret i
mange andre ting i Skælskør (dette kunne alle repræsentanter for de lokale foreninger/råd nikke genkendende til).
Steen Andresen tilsluttede sig Flemming og Metha, og
begrundede ligesom Flemming sin holdning i, at det er
en politisk nedsat dialoggruppe, hvor de lokale repræsentanter overvejende er med for at lytte og udveksle
synspunkter eller erfaringer.
Anders Kofoed gjorde opmærksom på, at der havde
været en lignende drøftelse i Korsør Bymidtegruppe
(som endte med valg af en af byrådsmedlemmerne) –
og at der var godt at få belyst, om der evt. var andre
meninger i Skælskør.
Efter kort overvejelse meldte Steen Olsen sig som kandidat til formandsposten, bakket op af Anders Kofoed.


En enig bymidtegruppe har valgt Steen Olsen som
formand.

4. Kommissorium
Fælles drøftelse af formuleringer for
Skælskør.
På seneste møde drøftedes bymidtegruppernes kommissorium, og der blev
udtrykt ønske om opdatering. Bymidtegrupperne i Slagelse og Korsør har
samme ønske. Efter drøftelser i bymidtegrupperne samles et nyt, fælles kommissorium, som fremlægges til politisk
vedtagelse.

Ad 4.
Signe gjorde opmærksom på, at den generelle opdatering af kommissoriet foretages af administrationen
med udgangspunkt i de kommentarer og input, der er
kommet fra alle tre bymidtegrupper. Den videre drøftelse af kommissoriet handler derfor om de mere konkrete formuleringer vedr. Skælskør.
Ligesom ved mødet 5. september var der enighed om
at fastholde, at bymidtegruppen tager udgangspunkt i
en helhedsplanlægning for Skælskør – dvs. uden en
snæver geografisk afgrænsning. Dette begrundes i en
fælles forståelse af, at bylivet og bymiljøet i bymidten
også påvirkes af forhold i omgivelserne.
Flemming Hansen henviste til masterplanen for Skælskør (som er en del af kommuneplanen) og foreslog,
at den skrives med ind i kommissoriet. Flemming mindede også om, at vil være behov for fortsat at adressere de ”bymidtespecifikke” udfordringer – f.eks. handelslivet i og omkring Algade – selvom der tages udgangspunkt i en helhedsplanlægning.
Herefter fulgte en snak om organisering og samarbejde. Det blev bl.a. fremhævet, at der i Skælskør findes mange foreninger mv., som organiserer sig omkring de samme emner – og Anders Kofoed påpegede i
den forbindelse, at det er karakteristisk for Skælskør,
at rigtig mange foreninger modtager relativt små tilskud fra kommunen (modsat f.eks. Korsør, hvor der er
færre foreninger, men hvor der ses tildelinger af større
beløb). Steen Olsen foreslog i forlængelse af denne
snak, at det kunne fremgå mere synligt i kommissoriet, at bymidtegruppen ikke er alene, men samarbejder med de lokale foreninger mv.
Der var enighed om at genoptage drøftelsen på næste
møde. Der var også enighed om, at bymidtegruppen
fremadrettet kan bidrage til at kvalificere masterplanen for Skælskør – så den i højere grad kan danne
grundlag for prioritering og handling.

Drøftelse vedr. bymidtegruppens sammensætning.



Signe/Kristine laver et udkast til afsnittet om Skælskør, som sendes ud sammen med dagsordenen for
næste møde.



Masterplan for Skælskør sendes rundt med referat.

I forlængelse af drøftelsen af kommissoriet fulgte en
drøftelse vedr. bymidtegruppens sammensætning:
Christian gjorde opmærksom på, at Skælskør Havn i
2019 overgår til Slagelse Kommune (fra at have været
administreret under Korsør Havn). Han opfordrede til,
at det i den forbindelse overvejes, hvordan havnen
evt. skal eller kan involveres i bymidtespørgsmål.
Signe fulgte op på spørgsmålet fra sidste møde om
muligheder for inddragelse af eller kontakt til byens
fritidsforeninger samt handicaprådet. I forhold til fritidsforeninger mv. kan det være en udfordring at finde
1 eller 2 personer, som kan repræsentere hele området. Handicaprådet har meldt ind, at de gerne stiller en
repræsentant til rådighed i relevante sammenhænge.

Signe foreslog på den baggrund, at der arbejdes videre
med at etablere et slags netværk omkring bymidtegruppen – dvs. en tilknytning af flere foreninger og
råd, som kan orienteres og inviteres ind, når der er relevante emner på dagsordenen.
Bymidtegruppen bakkede forslaget op og mindede om
evt. også at tænke på en tilknytning af det lokale ungeråd.


Signe/Kristine skaber kontakt til relevante foreninger mv.

5. Nyt fra Slagelse Kommune

Ad 5. Orientering fra administrationen og fra udvalg/byråd, herunder evt. opfølgning på emner fra tidligere møder.

Budget 2019

Steen Olsen og Anders Kofoed orienterede om Budget
2019. De lagde vægt på, at der er tale om et bredt forlig, hvilket ses som en styrke – også for Skælskør. Forskellige konkrete fokuspunkter med betydning for
Skælskør blev nævnt, herunder styrkelse af KIT og bykontorene, mulighed for projekt for diger/højvandssikring samt trafiksikring af indfaldsvejene i købstæderne.
Steen Olsen tilføjede, at han personligt er glad for, at
der holdes fast i, at der skal ske noget på højskolegrunden, og at der skabes muligheder i den lokalplan
for Møllebakken 15 og højskolegrunden, som aktuelt er
i offentlig høring. Anders Kofoed supplerede med at
fortælle, at Skælskør er kommet ”højere op på listen” i
forhold til boligudvikling generelt.
Steen Olsen rundede af med at gøre opmærksom på,
at de indledende fremskrivninger til næste års budgetforhandlinger sker allerede i de første måneder af 2019
– og mindede om betydningen af at være på forkant.
Mette Lund Jørgensen fulgte op med en kommentar
vedr. højskolegrunden og refererede bl.a. til borgermødet, som blev afholdt aftenen inden bymidtegruppemødet. Mette gjorde opmærksom på, at der ses opbakning til idéerne om en højskole i ny form – som
selvom tanken kan virke ”utopisk”, rummer mange potentialer også i forhold til bosætning. Mette opfordrede
desuden til, at man også kigger på mulighederne i den
eksisterende bygningsmasse, når det handler om nye
boliger.

Zoneskiltning i Algade (parkering)

Flemming Hansen spurgte, hvorfor der i den nye skiltning er begrænsninger for parkering om søndagen, og
hvem der har kontakten til politiet, hvis der skal laves
kontrol eller tilsyn.
Christian refererede til, at der i første omgang er tale
om en forsøgsperiode, og at vejafdelingen gerne tager
en dialog om ønsker til tilpasning af skiltningen – f.eks.
hvis der er ønske om fri parkering om søndagen. Vej
har kontakten til politiet.

Græsarealet på havnen

Signe spurgte bymidtegruppen, om der var opbakning
til at se på muligheden for at indsende et projekt til
Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”. Kampagnen støtter projekter, som skaber positiv forandring eller udvikling i bymidten i udkantskommunernes
hovedbyer. Næste ansøgningsfrist er 28. februar 2019.
Baggrund: I oktober var Plan (Signe) inviteret til et
møde med Skælskør Erhvervsforening, Skælskør Lokalråd og Skælskør Turisme om mulighederne for at
udvikle græsarealet ved havnen – med inspiration i et
studieprojekt fra RUC. Efter dette møde og forud for
bymidtegruppemødet havde Steen Olsen desuden gjort
opmærksom på Realdania-kampagnen og spurgt administrationen, om der evt. fandtes muligheder for projekter i Skælskør.
I Realdanias kampagne lægges der vægt på, at projekterne er strategisk forankrede, og at de kan realiseres
inden for overskuelig fremtid (1-2 år). Der lægges
også vægt på lokal forankring og samarbejde.
Idéer/ønsker fra mødet mellem Plan og Skælskør Erhvervsforening m. fl. er blevet overdraget til Entreprenørservice, som vil se på mulighederne for renovering
af arealet – også selv om der evt. ikke bydes ind med
eller opnås støtte til et projekt i Realdania-kampagnen.
Idéer/ønsker for udvikling af arealet:
-

-

-

6. Nyt fra foreninger og råd
Orientering fra administrationen og fra
udvalg/byråd, herunder evt. opfølgning
på emner fra tidligere møder.

Etablere græs på hele arealet (dvs. ingen grusplads).
Bevare åbenheden/fleksibiliteten, så arealet fortsat
kan anvendes ved de større arrangementer i bymidten.
Højne kvaliteten af byrummet, både æstetisk og
funktionelt (opholdsmuligheder, afskærmning ift.
trafik/vind mm).
Skabe bedre sammenhæng med havnen henover
Havnevej.



Bymidtegruppen bakker idéen op.



Administrationen går vider med at afklare, om og
evt. hvordan der kan bydes ind med et projekt til
Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”.



Studieprojekt fra RUC sendes rundt med referat.

Ad 6.
Mette Lund Jørgensen fortalte, at Skælskør Bevaringsforening planlægger en udstilling om kystsikring i efteråret 2019. Udstillingen skal sætte fokus på æstetik
og bæredygtighed som væsentlige elementer i arbejdet med at sikre kystområder og havnebyer mod oversvømmelser.
Steen Andresen fortalte, at lokalrådet i øjeblikket har
fokus på vejstruktur og på de unge. De unge har i høj
grad ønsker om faciliteter og aktiviteter målrettet dem.
Lokalrådet holder møder med Skælskør Ungeråd, næste gang i december.

7. Stadepladser
Fælles drøftelse af, hvordan der kan
skabes mere liv omkring stadepladserne på Nytorv, Svanetorvet og Havnepladsen.
Baggrunden er en beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget om at fortsætte den nuværende praksis for anvendelse af stadepladser – dog med
ønske om at undersøge muligheder for,
at stadepladserne i højere grad kan
medvirke til at skabe liv på torvene.

Ad 7.
Flemming Hansen bekræftede, at erhvervsforeningerne
i Skælskør, Korsør og Slagelse er enige om, at der
fortsat skal betales gebyr for anvendelsen af stadepladser – og at der bakkes op om at fortsætte den nuværende praksis.
På grund af tidsnød mod mødets afslutning er evt.
yderligere drøftelse udsat til et senere møde.

8. Kunst i rundkørslen Norvejen/Sorøvej/Næstvedvej
Orientering om proces indtil nu og
drøftelse af videre forløb.

Ad 8.
På grund af tidsnød mod mødets afslutning blev det
besluttet, at der gives en orientering via mail ifm. udsendelse af referat.

9. Eventuelt

Ad 9.
Flemming Hansen fortalte om igangværende drøftelser
vedr. opstilling af pyloner (digitale infostandere) i købstæderne. Pylonerne skal bruges til at gøre opmærksom på, hvad der sker i byen, og der er fra kommunens side tilsagn om 2 pyloner i Skælskør. Erhvervsforeningen vil foreslå, at der kun opstilles 1 pylon, men
på en central placering (f.eks. ved biblioteket).
Christian gjorde opmærksom på, at der er stor forskel
på informationsmulighederne afhængigt af den konkrete placering – og hvem/hvilke trafikanter skiltningen henvender sig til.
Steen Olsen refererede til tidligere politiske drøftelser
– og påpegede, at det er vigtigt at være afklaret omkring formålet, og at placeringen kan have betydning
for evt. annoncørtiltrækning. Steen gjorde også opmærksom på vigtigheden af at tænke på og arbejde
med æstetikken i omgivelserne til pylonen.

10. Andet

Ad 10.
Steen Olsen lovede sammen med Signe og Kristine at
se på, hvordan der fremadrettet kan blive bedre sammenhæng mellem tid og indhold til møderne!

