Referat, BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Temamøde om Skælskør Rådhus
Skælskør Rådhus, Skælskør
Tirsdag den 9. april 2019 klokken 8:00 - 11:00
Deltagere:








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








Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Steen Olsen
Erhvervs- og Teknikudvalget: Anders Koefoed
Natur, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen (Afbud)
Entreprenørservice: Peter Johansen
Plan: Kristine Grue Understrup (referent)
Kultur, Fritid og Borgerservice: Mette Mandrup (gæst)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Status og opsamling, herunder budgetaftale v. Mette Mandrup
Orientering om Rådhusgruppens arbejde v. Rådhusgruppen og Skælskør Lokalråd
Planforhold v. Kristine Grue Understrup
Brainstorming
Den videre proces for bymidtegruppen
Opsamlingsnotat og den videre proces for havneområdet
Andet
Eventuelt
Næste møde

Bilag:



Fotos af flipovers fra brainstorm om Skælskør Rådhus
Opsamlingsnotat fra brainstorm om Skælskør Havn

1. Godkendelse af referat

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Eventuelle bemærkninger til referat fra
møde den 22. marts 2019 (vedlagt).

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

3. Status og opsamling, herunder budgetaftale
v. Mette Mandrup

Status og opsamling fra Slagelse Kommune i forhold til Skælskør Rådhus,
herunder information om budgetaftalen
og den videre proces i Kultur og Fritid.

Bymidtegruppen godkendte Ole Larsens deltagelse fra
Skælskør Lokalråd som tidligere repræsentant i forhold til sidste temamøde om Skælskør havneområde.
Mette Mandrup, Centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice, orienterede om den kommende proces for
Skælskør Rådhus. Mette fortalte, at der har været
mange forskellige forslag til, hvordan rådhuset kan
anvendes, men at Slagelse Kommune nu starter på en
frisk, hvor alle kan byde ind. Der planlægges et informationsmøde i maj for alle interesserede. Sagen er
forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

Mette Lund Jørgensen anbefalede, at der bliver etableret kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen for sparring
om renoveringen.
Ole Larsen gjorde opmærksom på, at der findes en
film om rådhuset på Lokalhistorisk Arkiv.
I budgetaftale 2019-2022 er det nævnt, at mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør skal undersøges nærmere i forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør
Rådhus.


4. Orientering om Rådhusgruppens arbejde
v. Rådhusgruppen og Skælskør Lokalråd

Bymidtegruppen anbefaler, at stationsbygningen bliver en selvstændig sag i Kultur og Fritid
og i fremtidige budgetdrøftelser.

Steen Andresen redegjorde for Rådhusgruppens sammensætning og arbejde. Steen fortalte, at Rådhusgruppen har indsendt en ansøgning til Slagelse Kommune, som han ikke mener er blevet besvaret.

Rådhusgruppen og Skælskør Lokalråd
giver en orientering om gruppens sammensætning og deres arbejde og projekter til dato.

Mette Mandrup fortalte, at det ikke er Slagelse Kommunes oplevelse, at der ikke er givet svar, på henvendelse fra Skælskør Lokalråd og Rådhusgruppen. Mette
henviste til, at det var aftalt, at Rådhusgruppen skulle
forsøge at søge fonde.
Mette Lund Jørgensen fortalte, at bevaringsforeningen
har ønsket at deltage i Rådhusgruppen, men ikke er
blevet tilbudt en plads i gruppen. Mette oplyste, at
hun har savnet bredde og samarbejde i Rådhusgruppens arbejde.


5. Planforhold

v. Kristine Grue Understrup

Bymidtegruppen ser frem til og anbefaler den
videre proces i Kultur- og Fritidsudvalget, herunder afvikling af offentligt møde i maj for alle
interessenter samt den videre udvalgsbehandling på septembermødet.

Kristine Grue Understrup orienterede om lokalplaner,
ejerforhold, driftsforhold og omfanget af fredningen.

Orientering om planforhold, fredningsbestemmelser og driftsforhold.

6. Brainstorming

Brainstormingen forventes opdelt i følgende overskrifter:




Inddragelse/proces
Interessenter/aktører
Projektområdet/rådhusbygningen

Der blev afholdt en brainstorming, hvor idéer, bemærkninger og opmærksomhedspunkter blev listet op
under følgende overskrifter:
- Inddragelse/proces
- Interessenter/aktører
- Rådhuset – idébank, OBS-punkter
Fotos af kommentarer fra flipovers vedhæftes.

Kristine Grue Understrup og Steen Olsen udarbejder
opsamlingsnotat, som kan indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets kommende behandling af sagen.
7. Den videre proces for bymidtegruppen

Fælles drøftelse af den videre proces for
bymidtegruppens deltagelse i ny anvendelse af Skælskør Rådhus.

Det fælles kommissorium for bymidtegrupperne i Slagelse Kommune blev behandlet af Erhvervs- og Teknikudvalget samt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget på møderne den 1. april. På begge møder fremkom politisk ønske om, at kommissoriet blev sendt tilbage til Skælskør Bymidtegruppe for vurdering.
Anders Koefoed redegjorde for baggrunden og fremkom med ønske om, at det var muligt at blive enige i
Skælskør Bymidtegruppe om formulering af kommissorium.
Steen Andresen bemærkede, at lokalrådet er uenige i
følgende:
- At der i kommissoriet står: ”Bymidtegruppen
har en målsætning om at blive inddraget tidligt
i lokale projekter for at kunne bidrage til kvalificerede beslutninger. ”
- At punktet: ”Ny anvendelse af Skælskør Rådhus ” indgår i kommissoriet.
Der var en længere drøftelse af ordet ”inddraget”. Det
blev på mødet foreslået, at definitionen af ordet blev
slået op i ordbogen, hvilket efterfølgende er gjort:
*Den Danske Ordbog definerer ordet ”inddraget” som:
medtage eller involvere i en sag, et forhold el.lign.
Steen Andresen beskrev, at han forstår ordet inddraget, som noget man skal arbejde med. Steen Andresen gentog, at han mener at bymidtegruppen er et informations- og kommunikationsforum.
Den øvrige bymidtegruppe gav udtryk for, at de ikke
deler Steen Andresens forståelse af ordet.
Det var ikke muligt at nå til enighed omkring kommissoriet, som lokalrådet stadig ikke kan godkende.


8. Opsamlingsnotat og den videre proces for havneområdet
v. Kristine Grue Understrup og Steen
Olsen

Kristine Grue Understrup og Steen Olsen præsenterer det udarbejdede opsamlingsnotat fra temamødet om Skælskør Havn d. 22. marts 2019.

Bymidtegruppen i Skælskør indstiller til Erhvervs- og Teknikudvalget samt Miljø-, Planog Landdistriktsudvalget samt Byrådet, at tidligere indstilling til kommissorium fastholdes ved
byrådsmødet den 29. april 2019.

Bymidtegruppen godkendte og anerkendte opsamlingsnotatet.
På baggrund af notatets sene fremkomst blev det aftalt, at repræsentanter fra bymidtegruppen kan
komme med yderligere bemærkninger.



Bymidtegruppen indstiller til Erhvervs- og Teknikudvalget, at delområde 1a nyder maksimal
fremme når Realdanias svar foreligger.



Bymidtegruppen indstiller til Miljø-, Plan- og
Landdistriktsudvalget, at der iværksættes en
analyse af behovet for kyst- og højvandssikring
i og omkring Skælskør jf. budgetforligets punkt
14.



Bymidtegruppen indstiller til Miljø-, Plan- og
Landdistriktsudvalget, at der afholdes et offentligt møde om højvandssikring og proces for
dette samt påtænkt helhedsplan for havneområdet jf. vedlagte opsamlingsnotat med kort.
Mette Lund Jørgensen fra Skælskør Bevaringsforening tilkendegav, at foreningen 26. april afholder offentligt møde om højvandsikring og diger mv., og at foreningen gerne bidrager ekstraordinært til løsninger.

9. Andet

Ingen bemærkninger.

10. Eventuelt

Steen Andresen gav udtryk for, at dagens møde havde
været uværdigt for lokalrådet og repræsentanter for
lokalrådet i kraft af urigtige kommentarer.
Pernille Kirkeskov Hansen opfordrede til, at bymidtegruppens medlemmer sender materiale på forhånd inden møder, så det kan udsendes med dagsorden.

11. Næste møde

Næste møde i Skælskør Bymidtegruppe
er den 29. maj kl. 8-10 på Hotel Postgården.
Foreløbige/aktuelle emner:

Oplæg fra Pernille Kirkeskov
Hansen om udsmykning af tunnel

Oplæg fra Metha Molsted om
kunst i rundkørsel

Oplæg fra Nelly Gaskin om strategi for brosten

Status fra Steen Andresen på
arbejde med aktivitetstilbud til
unge









Møllebakken
Springvand
Trafiksikkerhed
Affald
Renovering af torvene
Sammenhængende sti- og trafikplaner
Masterplan for Skælskør By
Bosætningsstrategi

Pernille Kirkeskov Hansen vil på mødet den 29. maj
fortælle om udsmykning af tunnel.
Oplæg fra Metha Molsted, Nelly Gaskin og Steen Andresen kan godt udskydes til et senere møde.

