REFERAT FRA KORSØR BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 4
AFHOLDT DEN 25. APRIL 2019 KL. 18:00 – ca. kl. 19:45
PÅ KORSØR RÅDHUS, CASPAR BRANDS PLADS, KÆLDERLOKALET

Inviterede deltagere:








SK, Erhvervs- og Teknikudvalget: Flemming Erichsen (fmd.), Anders Kofoed
Erhvervsgruppen: Heidi Grønlund, Kim Hansen, Søren Pihl – samt ny repræsentant Anders Poulsen (erstatter
Heidi Grønlund).
Halsskov Lokalråd: Khalil Hussein
Korsør Lokalråd: Nina Ottesen
Korsør Turistråd: Jørn-Ole Didriksen
Korsør Bevaringsforening: Jane Kjølbye
Slagelse Handicapråd: Tage Petersen





SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Natur, Vej og Trafik, Christian Schou Rasmussen
SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Entreprenørservice, Peter Johansen
SK, Center for Teknik og Miljø: byplanarkitekt, Ole Lund Sørensen (ref.)

1. Endelig godkendelse af referat (fast
punkt)
Referat kan læses her.

Ad. 1
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden (fast
punkt)
Bemærkninger til dagsorden.

Ad. 2
Godkendt.

3. Kunst på Solens Plads
Flemming fremlægger på vegne af Stig
Hansens Fond et revideret forslag til kunst
på Solens Plads. Bymidtegruppen har mulighed for at beslutte sig for en udtalelse,
der vil indgå i den efterfølgende politiske
behandling af forslaget. Skulpturen tænkes nu placeret, hvor den røde bøje står i
dag – og ser således ud:

Ad. 3
Flemming fremlagde hhv. revideret forslag til skulptur og et helt
nyt forslag til et gavlmaleri på Havnegade 7A. Skulpturen bygger
på samme hovedidé som tidligere men er dels flyttet længere
mod syd, for at imødekomme kritikken af, at den tidligere placering hindrede en væsentlig del af pladsens fleksibilitet, og dels
har den fået en lidt anden udformning, så den i højere grad kan
indgå som klatre-/siddemøbel og som et element for skaterne.

Både det oprindelige og det aktuelle forslag er vedhæftet dette referat.

Bymidtegruppen udtrykte samlet set tilfredshed med det reviderede forslag. Herunder blev nævnt bl.a. den indbyggede historie
og pædagogikken i skulpturens detaljer samt de ekstra siddepladser, den tilfører.
Bymidtegruppen anbefaler således overfor Erhvervs- og Teknikudvalget, at skulpturen godkendes.
Også gavlmaleriet fik ros fra bymidtegruppen. Nina udtrykte, at
motivet manglede Flådestationen, der udgør et vigtigt både historisk og nutidigt element i byen. Sagen sendes videre til godkendelse i Byggeri, der ligeledes er lokalplanmyndighed.
Jane spurgte, om ikke gavlmaleriet krævede dispensation fra
den nye lokalplan, så man undgår en sag som frisøren i Algade.
Flemming udtrykte, at sagen ikke skal behandles ift. den gældende lokalplan. Jane spurgte, om borgerne ville blive inddraget.
Flemming svarede, at det ikke er nødvendigt med en høring.

4. Handelsgadernes fremtid
Handelsgadernes fremtid er et tema for
bymidtegruppen. På baggrund af detailhandelsanalysen drøfter bymidtegruppen,
hvordan vi fremadrettet skal arbejde med
nyt liv i handelsgaderne. Detailhandelsanalysen kan downloades her.

Ad. 4
Flemming lagde ud med kort at ridse processen op og konkluderede, at det er en god analyse, der indeholder læring og inspiration både for detailhandlen og kommunen. Deri ligger også en
konstatering af, at ingen af parterne kan løse opgaven med at
løfte detailhandlen alene.
Herefter talte bymidtegruppen om mere konkrete tiltag, der kan
gavne erhvervslivet. Søren nævnte problemet med, at det stadig
ikke er lykkedes at få sat skilte-/informationspyloner op ved indfaldsvejene, Anders Poulsen pegede på, at Tårnborgvej kunne
bruge en opgradering, fordi vejen til bymidten føles lang, Jane
foreslog, at torvedagene skal revitaliseres med fokus på lokale,
varer – og understregede i øvrigt, at gruppen brugte for lidt tid
på analysen, der kunne blive en fantastisk guideline for revitalisering af bymidten. Flemming nævnte, at der generelt er vigtigt
at mødes for at styrke koordineringen af indsatserne. Konkret

sker det i forbindelse med Postnord Danmark Rundt den 24. august. Khalil mente, at der er brug for nytænkning, så bl.a. de
helt unge iværksættere får rum for at prøve nye muligheder af.
Søren understregede, at det er vigtigt at skubbe på for at udfordre grænser og regler. Søren mente desuden, at dette er starten
på en proces.
Det blev aftalt, at vi lader analysen ligge og summe indtil næste
møde den 9. august, hvor bymidtegruppen skal beslutte, om de
vil have et efterfølgende, konkret temamøde om detailhandelsudviklingen.
5. Livet i Korsør bymidte
På seneste møde drøftede vi uden for referat et par aktuelle udfordringer i bymidten. Søren Pihl har foreslået en nærmere
drøftelse og har fremsendt to mails, der
beskriver udfordringerne og kommer med
forslag til en løsning, blandt andet gennem
vejlukning. Søren fremlægger sine synspunkter til drøftelse.
Punkt 4 og 5 må i praksis forventes at
hænge sammen.

Ad. 5
Søren fremlagde synspunkt om, at utrygheden i Korsør bymidte
er blevet større gennem den seneste tid. Han – og andre –
nævnte en række eksempler på, hvordan grupper af unge chikanerer og generer både handlende, borgere i almindelighed og
børn, især i Algade og Nygade. Hans synspunkt blev generelt bekræftet af bymidtegruppens øvrige medlemmer.
Et af problemerne er hasarderet og ulovlig færdsel. Det kan
være et sted at starte. Khalil mente, at der skal fysisk afspærring til for at dæmme op for problemet. Søren foreslog ambassadepullerter, så man kan lukke dele af gaderne af på bestemte
tidspunkter.
Flemming foreslog, at man starter med at lave et forsøg. Han vil
gerne have det drøftet i Erhvervs- og Teknikudvalget – herunder
2 forskellige løsninger i de to gader.
Det blev aftalt, at Christian skal forsøge at koordinere, at punktet kan behandles på mødet i Erhvervs- og Teknikudvalget i juni.

6. Nyt fra medlemmerne (fast punkt)
De eksterne repræsentanter har mulighed
for at orientere om relevant information
fra råd og foreninger.

Ad. 6
Jane og Jørn-Ole oplyste, at der med 130 medlemmer i hospicestøtteforeningen er stor opbakning til projektet om hospice i det
gamle sygehus – og at det har været en god og positiv proces.
Nina fortalte, at der har været generalforsamling i begge de to
lokalråd. Desuden pegede hun på, at der afholdes gadeidrættens
dag den 26. maj, bl.a. på Solens Plads.

7. Nyt fra Slagelse Kommune (fast
punkt)
Slagelse Kommunes administrative repræsentanter har mulighed for at informere
om relevante nyheder fra Slagelse Kommune.

Ad. 7
-

8. Den gode historie (fast punkt)
Har vi en god historie fra Korsør, som bymidtegruppen ønsker at gå i pressen med?

Ad. 8
Der er ingen nye historier til pressen. Nina foreslog, at videoen
om mulighederne for skatere – der er lavet af de unge selv –
fortjener omtale. Nina ville sende link til videoen til Ole, der ville
nævne det for kommunens kommunikationsafdeling. (Linket er
endnu ikke modtaget).

9. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 9
Jane nævnte, at der fortsat er et problem med placering af renovations-containere i de små gader. Flemming oplyste, at Center
for Teknik og Miljø er i gang med at finde løsninger og skriver ud
til de berørte borgere.
Søren spurgte til, hvorfor 17.4-udvalget (Korsør – Byen møder
vandet) er lukket. Flemming oplyste, at alle 17.4 udvalg ophører
ved et kommunalvalg og, at der ikke (længere) er et politisk
ønske om at nedsætte udvalget igen – og at de oprindeligt tildelte midler er forbrugt, senest på den nødvendige renovering af
bolværker og moler.

10. Næste møde (møde 5)
Næste mødedato er forhåndsreserveret: 9.
august 2019, kl. 8.00 (Dahlsvej).

Ad. 10
Næste møde fastholdes til 9. august kl. 8. Reminder og mødeindkaldelse sendes som vanligt ud, når vi nærmer os.

