DAGSORDEN FRA KORSØR BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 6
AFHOLDT DEN 3. DECEMBER 2019 KL. 18:00 – ca. kl. 19:30
PÅ KORSØR RÅDHUS, CASPAR BRANDS PLADS, KÆLDERLOKALET

Inviterede deltagere:








SK, Erhvervs- og Teknikudvalget: Flemming Erichsen (fmd.), Anders Kofoed
Erhvervsgruppen: Kim Hansen, Søren Pihl, Anders Poulsen
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 giver en status på kunstprojekterne på
Solens Plads.

Ad. 3
Flemming oplyste, at godkendelserne nu er på
plads. Khalil spurgte, hvem der finansierer vægmaleriet. Flemming oplyste, at det er afkastet fra
Stig Hansens Fond. Der står 5 mio. kr., der ikke
kan røres. Udbyttet herfra anvendes til større projekter i Korsør. Flemming nævnte også, at budgetaftalen i byrådet har medført, at der er tildelt 1
mio. kr. til færdiggørelsen af Solens Plads (lys og
beplantning).

4. Korsør bymidte
Vi følger op på tidligere drøftelse om handelsgadernes fremtid. Ole orienterer i forlængelse af det
om den arbejdsgruppe, der skal arbejde med byudvikling i Korsør med kulturen som ’driver’.

Ad. 4
Flemming fortalte, at Nygade er problemet. Man
kan ikke se, at det er en gågade. Parkering sker
efter behag. Han vil tage det op i Trafiksikkerhedsudvalget. Han vil gerne have bud på løsninger. Skal den f.eks. ensrettes? Kim mener, at det
ikke vil falde i god jord hos detailhandelen. Han
synes, at politiet skal mere på banen. Jane udtrykte, at bilerne kører for stærkt. Det var der
delte meninger om. Khalil mener også, at mere
politi med deraf følgende bøder vil virke forebyggende; det er adfærden, der er problemet – ikke
skiltningen. Flemming foreslog muligheden for, at
man kan tydeliggøre, at det er en gågade ved at
hænge et banner op over kørebanen (som det nuværende ’glædelig jul’). Nina sagde, at tryghedsambassadørerne måske kunne tage initiativ i
denne sag. I forlængelse af sidste møde, hvor vi
talte om Tårnborgvej, fortalte Flemming, at den
også er på Trafiksikkerhedsudvalgets møde. Jane
spurgte til problemet med lysreguleringen ved
broen (for venstresvingende cyklister). Flemming
har tidligere lovet at følge op over for Christian.
Flemming oplyste, at den kommende trafiksikkerhedsplan skal tænkes anderledes end tidligere.
Det er ikke nok at se på statistikker; det er vigtigt
også at se på, hvor borgerne oplever problemer
og få ’mørketallene’ frem i lyset (altså uheld, der

ikke er registreret i statistikker). Flemming opfordrede til, at de to lokalråd bidrager til at få belyst
problemerne ved at beskrive de hverdagsproblemer, borgerne oplever.
Til sidst fortalte Ole kort om, at byrådet har nedsat en arbejdsgruppe på 10 mand, hvoraf de 7 repræsenterer borgerne direkte. Målet er at komme
med inputs til byrådet om, hvordan Korsør som by
kan udvikles med kulturen som løftestang. Nina
foreslog, at det drøftes, hvad et bibliotek overhovedet er i fremtiden. Ole fortalte, at det er en af
gruppens opgaver at se på netop det. Arbejdsgruppen har første møde her i december og skal
afslutte sit arbejde til sommer.
5. Detailhandel - handlingsplan
Kort status på erhvervsforeningens handlingsplan
og eventuel drøftelse af relaterede emner.

Ad. 5
Kim fortalte, at Korsør Erhvervsforening arbejder
videre ud fra hovedtanken om, at events skal
være med til at bære detailhandelen – og byen –
fremad. Samtidig arbejdes der på, hvad selve foreningens DNA er. Der er mange aktører, og Korsør
Erhvervsforening skal fokusere på at finde sin
plads i det – og måske uddelegere flere opgaver i
fremtiden.
Derefter faldt snakken på bykontorets rolle og
ikke mindst placering. Nina fortalte, at der fra
flere sider arbejdes på at finde en mere hensigtsmæssig placering. Jane fremførte, at der bør være
en bemandet turistinformation igen og gerne så
det er en del af et mere udadvendt bykontor med
turistforening, erhvervsforening og lokalråd, der i
treenighed skaber sammenhæng.
Nina spurgte om man kan hindre spillehaller i bymidten. Kims svar var, at ud fra et juridisk synspunkt er det ikke muligt. Ole vil undersøge, om
der i dag er mulighed for at regulere anvendelsen
af stueetager og henviste til en ældre lokalplan fra
Slagelse, hvor man hindrede først og fremmest
banker i at etablere sig.

6. Seniorbofællesskab måske på vej
Ole fortæller om et nyt seniorbofællesskab, der
måske er på vej i Korsør.

Ad. 6
Ole orienterede kort om, at der efter den store interesse for seniorbofællesskab i Svenstrup nu er
dannet en ’fraktion’ af seniorer fra Korsør, der ønsker at etablere noget tilsvarende i Korsør – helst i
centralt i byen. De har selv haft dialog med Bolig
Korsør og en rådgiver og har senest holdt møde
med borgmesteren. Næste skridt vil formodentlig
være, at der skal arrangeres et offentligt informationsmøde om emnet – ikke mindst for at afklare
den aktuelle interesse i Korsør.

7. Korsør Hospice i bymidtegruppen (genopt.)
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. (På seneste møde
drøftede vi dette, men da vi ikke nåede til en
konklusion, var der enighed om, at vi skulle genoptage snakken på dette møde).

Ad. 7
Der var enighed om, at Jane kan orientere om
Korsør Hospice i bymidtegruppen ud fra devisen,
at ordet er frit – men også at der ikke afsættes en
separat plads i gruppen.

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

Ad. 8
Jane fortalte, at bevaringsforeningen netop har
fejret byens fødselsdag med 75 deltagere i byrådssalen. I år fik Badestedet Ceres bevaringsforeningens plakette. Jane modtager gerne idéer til
fremtidige emner til prisuddeling.
Nina sagde, at der ikke har været så megen aktivitet i Korsør Lokalråd på det seneste. Til næste år
skal en række underudvalg i gang med at arbejde
med særlige, konkrete emner. Det sker i samarbejde med Halsskov Lokalråd.
Khalil fortalte, at den seneste aktivitet i Halsskov
Lokalråd var juletræstændingen. Der vil blive
etableret en særlig arbejdsgruppe, der bl.a. skal
evaluere på valget af julemand og være med til at
forme næste års event.
Kim henviste til, at det nye tiltag ’Den levende julekalender’ ser ud til at blive en succes. I hvert
fald bedømt på de første par låger. Det er Kurt
Rehder, der sammen med nogle børn, går rundt i
byens gader og besøger bestemte forretningsdrivende, mens borgerne kan følge med rundt.

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

Ad. 9
Ole fortalte om, at den kommende udviklingsstrategi, der er en forløber for Kommuneplan 2021,
netop nu behandles politisk. Den bygger på tre temaer: erhverv, uddannelse og boliger.

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

Ad. 10
Vi talte om, at Den levende julekalender er en god
historie men var også enige om, at den allerede er
godt eksponeret i pressen.

11. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 11
Kim sagde, at han var ked af julebelysningen på
Solens Plads. Flemming opfordrede til, at det indtænkes, når belysningen i øvrigt skal laves færdigt
for de tildelte midler.

12. Næste møde (møde 7)
Næste møde er aftalt til 6/3 2020 kl. 8-9.30.

Ad. 12
Der er enighed om mødedatoen. Ole udsender en
egentlig mødeindkaldelse via Outlook.

