REFERAT TIL KORSØR BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 5
AFHOLDT DEN 13. SEPTEMBER 2019 KL. 8:00 – ca. kl. 9:30
PÅ KORSØR RÅDHUS, CASPAR BRANDS PLADS, KÆLDERLOKALET
Inviterede deltagere:








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





SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Natur, Vej og Trafik, Christian Schou Rasmussen (afbud)
SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Entreprenørservice, Peter Johansen (afbud)
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 giver en status på kunstprojekterne på
Solens Plads.

Ad. 3
Flemming oplyste, at projektet med skulpturen er
på skinner om end, det ikke har kunnet nås inden
for den oprindelige tidsplan.
Projektet med vægmaleriet er i proces – og formodentlig er det ved at blive dispensationsbehandlet
lige nu. I forlængelse af det spurgte Jane, hvem
der kan få lov, og hvem der ikke kan få lov (med
tanke på facadesagen på Algade). Svaret er, at det
ikke handler om hvem, der søger, men hvad der
søges til og hvor (altså bygningen, der skal udsmykkes). Problemet med Algade var desuden, at
der slet ikke blev søgt om tilladelse.

4. Handelsgadernes fremtid
Handelsgadernes fremtid er et tema for bymidtegruppen. På seneste møde besluttede bymidtegruppen, at der på dette møde skal tages stilling
til, om der skal afsættes tid til et egentligt temamøde om bymidten.

Ad. 4
Flemming orienterede om, at det er et problem
med affolkning af bymidten, men at den seneste
City Evening var en stor succes – den bedste i lang
tid. Punkt 4 og 5 blev drøftet samlet. Der blev ikke
truffet beslutning om temamøde på nuværende
tidspunkt.

5. Livet i Korsør bymidte
På seneste møde drøftede bymidtegruppen de
udfordringer, der er for tiden. Muligheden for at
lave et forsøg med en fysisk afspærring blev foreslået. Det blev aftalt, at sagen skulle behandles
politisk af Erhvervs- og Teknikudvalget. Flemming orienterer om status.

Ad. 5
Jane foreslog, at kvaliteten af markedsaktiviteterne
øges, f.eks. gerne med vogne, der sælger lokale
fødevarer. Anders udtrykte enighed og mener, at
der er for meget ’kitch’ og for lidt kvalitet. Khalil
ser gerne, at der åbnes for mulighed for – forsøgsvist – at gøre det lettere at drive stadepladser,
f.eks. for nogle af de unge, der ofte har masser af
engagement men ikke orker bureaukratiet. Søren
mener, at det er uklart, hvem der egentlig styrer
brugen af de offentlige rum. [Ole har i mellemtiden
fået oplyst, at det er Slagelse Kommune, der fortsat behandler ansøgningerne som myndighed].
Flemming sagde, at sagen kan tages op igen politisk, hvis man ønsker en anden løsning end i dag.
Jane synes i øvrigt, at toolboxen (containeren med

legeredskaber) på Solens Plads bør flyttes. Ole fortalte, at det stadig er håbet, at den kan udsmykkes
af lokale kunstnere – måske som en tilbagevendende event – som det oprindeligt var tænkt. Khalil spurgte til bykontorets rolle. Søren svarede, at
de først og fremmest skal have en koordinerende
rolle, men at de løbende forsøger nye initiativer.
Anders oplyste, at det er et spørgsmål om ressourcer – der er begrænset bemanding i dag. Khalil
kunne godt tænke sig, at bykontoret bliver mere
synligt i byen, og Jane udtrykte enighed. Anders
fortalte, at der stadig er biltrafik i Algade. Khalil
sagde, at der til gengæld er færre problemer med
uhensigtsmæssig trafik i krydset Nygade/Algade
ift. tidligere. Flemming foreslog, at det kan overvejes, om Nygade skal ensrettes. Jane savner en
bedre forbindelse mellem lystbådehavnen og bymidten. Flemming fortalte, at der er afsat 400.000
kr. til forbedringer i lystbådehavnen, herunder
bedre skiltning og. Det blev aftalt, at det skal undersøges nærmere, om der kan laves en udviklingsplan for Korsør bymidte. [Ole er efterfølgende
kommet med i arbejdsgruppen, der netop er gået i
gang med at definere et projekt om en helhedsplan
for Korsør bymidte – det vil I blive orienteret om
på næste møde].
6. Trafikken gennem Korsør
Anders Høst, Korsør Lokalråd, har fremsendt ønske om drøftelse af de udfordringer, den tunge
trafik medfører. Korsør Lokalråds repræsentant
(Nina eller Anders?) fremlægger lokalrådets synspunkter.

Ad. 6
Anders fremførte sit synspunkt om, at Tårnborgvej
er så hårdt trafikalt belastet, at det skaber dårligere trivsel for de omkringboende og gør Korsør til
en mindre attraktiv by. Han fremlagde tal fra trafiktællinger, der viser, at det er en af de strækninger i Slagelse Kommune, hvor der kører flest biler
målt som ÅDT (årsdøgntrafik). Der er også en særlig stor belastning med lastvogne. Anders beder på
vegne af Korsør Lokalråd bymidtegruppen om at
tage initiativer til at reducere den miljøbelastende
trafik. Flemming fortalte, at der vil blive monteret
pudebump for at reducere hastigheden, og at Trafiksikkerhedsudvalget er opmærksomme på udfordringerne. Jane fortalte, at der en uhensigtsmæssig regulering af cykeltrafikken i krydset ved Caspar Brands Plads/Halsskovbroen. Flemming tager
den med vejafdelingen.

7. Korsør Hospice i bymidtegruppen
Jane har fremsendt forslag om, at gruppen drøfter og beslutter, hvor vidt Korsør Hospice bør
have en formel plads i bymidtegruppen. Jane repræsenterer i praksis Korsør Bevaringsforening.
Jane fremlægger sit forslag.

Ad. 7
Jane argumenterede for, at Korsør hospice har betydning for bymidten og derfor bør have en repræsentant i bymidtegruppen. Der var enighed om, at
det er en regional opgave, men at kommunen bør
bakke op. Der blev ikke truffet beslutning om videre deltagelse på dette møde – og punktet blev
udsat til næste møde.

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

Ad. 8
Udsat.

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

Ad. 9
Udsat.

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

Ad. 10
Udsat.

11. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 11
Udsat.

12. Næste møde (møde 6)
Der er fremsendt forslag til mødedatoer for de
kommende møder. Gruppen drøfter disse og fastlægger endelige mødetidspunkter.

Ad. 12
Udsat. Flemming og Ole afstemmer tidspunkt for
næste møde på baggrund af tidligere tilbagemeldinger. [Det er efterfølgende aftalt, at der udsendes en ny doodle med henblik på at finde et alternativt tidspunkt for næste møde, der ellers er berammet til 6/12 kl. 8.00, hvilket ikke passede alle].

