Referat, BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Hotel Postgaarden, Skælskør
Onsdag den 29. maj 2019 klokken 8:00 - 10:00
Deltagere:








Skælskør Erhvervsforening: Nelly Gaskin (afbud), Flemming Hansen
Skælskør Lokalråd: (afbud)
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)

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

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra foreninger og råd
Nyt fra Slagelse Kommune
Status på højvandssikring og helhedsplan for havneområdet i Skælskør
Opsamlingsnotat og den videre proces for Skælskør Rådhus
Drøftelse af bymidtegruppens sammensætning
Presse
Andet
Eventuelt
Næste møde

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Eventuelle bemærkninger til referat fra
møde den 9. april 2019 (vedlagt).

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

3. Nyt fra foreninger og råd

Orientering fra de deltagende foreninger og råd, herunder opfølgning på emner fra tidligere møder.
Maks 5 min. pr. person. Medlemmerne
opfordres til evt. at fremsende kommentarer og bilag inden mødet.

Pernille Kirkeskov Hansen foreslog, at vi særskilt tog
et punkt der hed presse, hvilket blev godkendt, se
punkt 8.
Skælskør Erhvervsforening v. Nelly Gaskin og
Flemming Hansen
Flemming Hansen orienterede om, at sagen om pyloner er overdraget fra Slagelse Kommune til Slagelse
Erhvervscenter – nærmere følger om tidsplan og vilkår
for fremtidig anvendelse.

Der arbejdes på at ansætte en detailhandelskoordinator med forankring i erhvervscentret. Detailhandelskoordinatoren skal arbejde på at sikre, at detailhandlen i
kommunen bibeholdes. Detailhandelskoordinatoren
forventes at sidde 3 dage i Slagelse, 1 dag i Skælskør
og 1 dag i Korsør.
På baggrund af detailhandelsanalysen arbejdes der
med 6 projekter, som detailhandelskoordinatoren også
vil blive en del af. Projekterne omhandler bl.a. fælles
minimumsåbningstider, overnatningsmuligheder for
turister og en fælles løsning med sociale medier.
Det var et ønske fra foreningen at politiet går en
runde, for at sikre korrekt anvendelse af parkering i
Algade. Peter Johansen sikrer opfølgning/iværksættelse.
Skælskør Lokalråd
Afbud.
Skælskør Bevaringsforening v. Mette Lund Jørgensen
Bevaringsforeningen er blevet inviteret til Roskilde,
hvor Roskilde Bevaringsforening vil vise rundt. Initiativet er en del af et ønske om at etablere et fællesskab
af sjællandske bevaringsforeninger.
Kunstnerlavet KIT v. Metha Molsted
KIT’s årsberetning er udkommet.
KIT har gang i meget, bl.a. salonen, butikker, smykkeværksted m.m.
Der har været afholdt KIT’s bestyrelsesmøde hvor
KIT’s rolle lokalt og kommunalt i fremtiden var drøftet.
Nærmere følger.
Keramikfestival afholdes 10. juli.
Skælskør År 2000 v. Pernille Kirkeskov Hansen
I forbindelse med Kulturel Folkefest arbejder Skælskør
År 2000 på at få kunstner Mia-Nelle Drøschler til at
udsmykke tunnel ved Noret. Flügger er positive overfor at sponsorere maling. Lokale skolebørn tænkes
inddraget i processen.
Projektet har fuld opbakning fra bymidtegruppen.
Peter Johansen gjorde opmærksom på dialog om
fremtidig vedligeholdelse af maleriet.
Kulturel Folkefest afholdes i uge 35.

Bykontoret v. Anne Gudiksen
Bykontoret arbejder på en familiefestival, hvor Agersø
og Omø involveres.
Der arbejdes på at etablere en Lagunesti fra Korsør
Station til Næstved, via Skælskør og Bisserup. Stien
er tænkt til vandreturisme langs vandet. Der arbejdes
på et samarbejde mellem Visit Vestsjælland og Visit
Sydsjælland da stien løber på tværs af kommunegrænser. Stien er inspireret af Camønoen. Overnatningsmuligheder langs stien skal afdækkes og fremmes. Fra stien kan der med fordel formidles attraktioner i området, f.eks. det kommende maleri i tunnellen
ved Noret.
Steen Olsen gjorde opmærksom på mulighed for at
søge LAG-midler og inddrage lokalråd.
Handicaprådet
Steen Olsen oplyste om, at der arbejdes på en medborgerpolitik.
Der blev efterlyst bedre tilgængelighed i kommunens
ejendom Magasinet i Strandgade. Kristine Grue Understrup og Steen Olsen retter henvendelse til ejendomsservice. Samtidig blev det nævnt, at ejendommen trænger til at blive malet.

4. Nyt fra Slagelse Kommune

Plan v. Kristine Understrup

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

Ingen bemærkninger.
Natur, Vej og Trafik v. Christian Schou Rasmussen
Steen Olsen orienterede fra det offentlige møde den
22. maj med deltagelse af godt 40 borgere og oplyste
at løsningsforslag for de afsatte 500.000 kr. ville
fremkomme på et nyt offentligt møde ultimo juni med
igangsætning 2. halvår 2019.
Entreprenørservice v. Peter Johansen
Entreprenørservice har aftalt en rundtur i Skælskør
med lokale borgere mandag den 3. juni kl. 14 (bl.a.
Villy Jensen m.fl.) for at kvalificere og prioritere småindsatserne i byen, f.eks. opmaling af sten, maling af
byvåben ved broen.
Der er gang i den i forhold til omorganisering af driften af havnen. Entreprenørservice arbejder i samspil
og synergi med havnefogeden om ny arbejdsfordeling.
Emnet genoptages.

Peter Johansen orienterede om at der er fuld gang i
den med græs og blomster i øjeblikket.
Udvalg/byråd v. Anders Koefoed og Steen Olsen
Byrådet besluttede på mødet den 27. maj at frigive
500.000 kr. til trafiksikring af Sorøvej. Der skal nu findes et firma med forstand på trafiksikkerhed til at
løfte opgaven.
Anders Kofoed orienterede om, at Slagelse Kommune
planlægger at overtage Skjelskør V og udleje den.
Anders Kofoed orienterede om, Guldagergaards ansøgning til byrådet om en ”skilsmisse”.
Byrådet besluttede på mødet den 27. maj at frigive
400.000 kr. til Skælskør Lystbådehavn, 400.000 kr. til
Korsør Lystbådehavn og 200.000 kr. til Bisserup Havn.

5. Status på højvandssikring og
helhedsplan for havneområdet i
Skælskør
v. Kristine Grue Understrup
Kristine Grue Understrup orienterer
om sag og indstilling hertil.
Status på Realdaniaansøgning.
Ønskes der yderligere inspiration til
udformning ved fagligt indlæg med
eksempler eller inspirationstur?

Skælskør Bymidtegruppes anbefaling om at igangsætte en helhedsplanlægning af Skælskør Havn er på
dagsordenen på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets
møde den 3. juni. Her vil udvalget kunne beslutte om
en helhedsplanlægning af Skælskør Havn skal sættes i
gang i koordination med kommunens højvandssikringsprojekter. Beslutning fra mødet udsendes til bymidtegruppen efter politisk behandling.
Slagelse Kommune ansøgte Realdania om fondsmidler
til udvikling af det grønne område ved Skælskør Havn
som en del af Realdanias kampagne: hovedbyer på
forkant. Slagelse Kommune har modtaget afslag på
ansøgningen. Ønskerne fra ansøgningen vil indgå i en
evt. kommende helhedsplan.
Der var i bymidtegruppen interesse for at få inspiration på en faglig tur. Steen Olsen og Kristine Grue Understrup kommer med et oplæg for 2. halvår.

6. Opsamlingsnotat og den videre proces for Skælskør Rådhus
v. Kristine Grue Understrup og
Steen Olsen
Kristine Grue Understrup og Steen
Olsen præsenterer det udarbejdede
opsamlingsnotat fra temamødet om
Skælskør Rådhus d. 9. april 2019.
Dialog om status og erfaringer fra
åbent hus på Skælskør Rådhus den
21. maj.

Det blev besluttet at opsamlingsnotatet fra temamødet om Skælskør Rådhus indsendes som et fælles høringssvar fra bymidtegruppen.
De enkelte foreninger indsender selv egne forslag til
anvendelse af rådhuset.

7. Drøftelse af bymidtegruppens
sammensætning
v. Steen Olsen

Er der forslag til, at bymidtegruppen
kan styrkes ved en bredere repræsentation?

8. Presse

Bymidtegruppen fandt grundlag for at sikre en lidt
bredere repræsentation. Skælskør Bymuseum inviteres til at deltage i gruppen ved næste møde 28. august.
Bymidtegruppen vil genoptage spørgsmål om yderligere repræsentanter i bymidtegruppen på mødet den
28. august.
Der var enighed om i bymidtegruppen at lade udarbejde en pressedækning omkring Skælskør bymidtegruppes formål, sammensætning samt igangværende
projekter.
Der var desuden enighed om, at der ved hvert møde
afsættes et punkt, der hedder presse for at aftale evt.
pressemeddelelser.

9. Andet

Torsten Bo Jørgensen overtager Metha Molsteds plads
i bymidtegruppen som repræsentant for KIT. Alle udtrykte en stor tak til Metha for hendes indsats i bymidtegruppen.

10. Eventuelt

11. Næste møde

Næste møde i Skælskør Bymidtegruppe er den 28. august kl. 8-10 på Hotel Postgården.
Foreløbige/aktuelle emner:
 Tilgængelighed for handicappede i Skælskør
bymidte
 Status på salg og anlæg omkring Møllebakken
15
 Bymidtegruppens sammensætning
 Drift af havnen
 Ungeindsatsen
 Kunst i rundkørsel
 Status på strategi for brosten 2020 og fremover
 Status på pyloner








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

