Referat, BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Temamøde om Skælskør Havn
Hotel Postgaarden, Skælskør
Fredag den 22. marts 2019 klokken 8:00 - 11:00
Deltagere:








Skælskør Erhvervsforening: Nelly Gaskin, Flemming Hansen
Skælskør Lokalråd: Steen Andresen Ole Larsen
Skælskær Bevaringsforening: Mette Lund Jørgensen
Kunstnerlavet KIT: Metha Molsted
Skælskør 2000: Pernille Kirkeskov Hansen
Bykontoret: Anne Gudiksen
Handicaprådet: Ole Andersen








Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Steen Olsen
Erhvervs- og Teknikudvalget: Anders Koefoed
Natur, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen Kristina Bjerre
Entreprenørservice: Peter Johansen Lasse Fjeldsted
Plan: Kristine Grue Understrup (referent), Signe Marie Rohde
Miljø: Karen Vestergaard

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Kort status på ansøgning til Realdania
Kystsikring
Havneområdet
Brainstorming
Den videre proces for bymidtegruppen
Eventuelt
Næste møde

Bilag:




Ansøgning til Realdania med bilag
Slides fra oplæg om kystsikring
Fotos af flipovers fra brainstorm

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt med lokalrådets bemærkninger vedlagt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Kort status på ansøgning til
Realdania

Signe Marie Rohde orienterede om ansøgning til Realdania og den videre proces. Ansøgningen blev sendt d.
27. februar 2019, og der forventes svar i slutningen af
april.

Eventuelle bemærkninger til referat fra
møde den 20. februar 2019 (vedlagt).

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

v. Signe Marie Rohde

Orientering om proces og evt. svar fra
Realdania

Der er ikke i ansøgningen angivet specifikke idéer til,
hvordan området skal se ud. I ansøgningen lægges
der vægt på, at de konkrete løsninger udvikles gennem inddragelse af lokale aktører, interessenter og
borgere.

Bymidtegruppens medlemmer ønsker gerne inddragelse i en kommende arbejdsgruppe (uagtet Realdaniatilskud).


Bymidtegruppen anbefaler, at denne proces
igangsættes hurtigst muligt.

Ansøgning er vedlagt referat.
Link til referat fra møde i Erhvervs- og Teknikudvalget
den 4. februar 2019, hvor udvalget godkendte, at der
søges fondsmidler:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse07&page=document&docId=155919&ItemId=155957
4. Kystsikring

v. Karen Vestergaard og Kristina Bjerre
Orientering om proces i forhold til kystsikring samt eksempler fra lignende
projekter.

Karen Vestergaard og Kristina Bjerre orienterede om
proces i forhold til kystsikring og igangværende projekter.
Karen og Kristina viste desuden en række eksempler
på kystsikring i Roskilde og Lemvig samt prospekt for
Korsør.


Bymidtegruppen anbefaler, at analysearbejdet
iværksættes hurtigst muligt, jf. budgetaftale,
og at der afholdes orienteringsmøde for berørte
lodsejere om proces og tidsplan.

Punktet genoptages.
Slides fra mødet er vedlagt referat.
5. Havneområdet

Kristine Grue Understrup orienterede om planforhold,
ejerforhold og driftsforhold ved Skælskør Havn,

Orientering om planforhold, ejerforhold,
driftsforhold ol.

Slagelse Kommune ejer og drifter havneområdet. Havneområdet driftes af havnefogeden og entreprenørservice.

v. Kristine Grue Understrup

Den sydlige del af havneområdet er omfattet af Lokalplan 56 og Tillæg nr. 2 til Lokalplan 56. Links til lokalplaner:
https://dokument.plandata.dk/20_1077730_APPROVED_1206524926509.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1078023_APPROVED_1206525659990.pdf
6. Brainstorming
Brainstormingen kommer ind over forskellige temaer til kvalificering af en
kommende inddragelsesproces.

Der blev afholdt en brainstorming, hvor idéer, bemærkninger og opmærksomhedspunkter blev listet op
under følgende overskrifter:
 Proces/inddragelse
 Interessenter/aktører
 Området

Der skal laves en forventningsafstemning i forhold til inddragelse. Hvad er

Fotos af kommentarer fra flipovers vedhæftes.

god inddragelse?
Hvordan skal en følgegruppe sammensættes? Hvilke aktører kunne være interessante at få med i gruppen?
Vidensdeling om området og dets historie.
Geografisk afgrænsning af havneområdet og mulige etapeinddelinger.
Idéer og ønsker til havneområdet.

7. Den videre proces for bymidtegruppen

Kristine Grue Understrup, Signe Marie Rohde og Steen
Olsen udarbejder opsamlingsnotat (ikke referat) til
næste temamøde d. 9. april 2019.

8. Eventuelt

Flemming Hansen foreslog, at referaterne fra bymidtegruppens møder koges ned til det væsentlige.

Fælles drøftelse af den videre proces for
bymidtegruppens deltagelse i helhedsplan for Skælskør havneområde.

Flemming Hansen orienterede om, at Skælskør Erhvervsforening har fokus på torvene.
Pernille Kirkeskov Hansen foreslog, at punktet ”andet”
sættes på dagsordenen fremadrettet.
Pernille Kirkeskov Hansen fortalte, at Skælskør 2000 i
relation til dette års Kulturel Folkefest er i dialog med
en kunstner omkring dekorering af en tunnel ved Nytorv.


9. Næste møde

Pernille kommer med et oplæg om udsmykning
af tunnel ved næste møde i bymidtegruppen i
maj.

Næste møde i Skælskør Bymidtegruppe er den 9. april
kl. 8-11 på Skælskør Rådhus og er et temamøde om
Skælskør Rådhus.

