REFERAT FRA KORSØR BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 7
AFHOLDT DEN 6. MARTS 2020 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
Erhvervsgruppen: Kim Hansen, Søren Pihl, Anders Poulsen (afbud)
Halsskov Lokalråd: Khalil Hussein
Korsør Lokalråd: Nina Ottesen
Korsør Turistråd: Jørn-Ole Didriksen
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
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. Nina foreslår, at dagsorden udsendes,
så den kan drøftes i de respektive baglande før
udsendelse. Det blev aftalt, at den sendes ud
som forslag 14 dage før fremover.

3. Kunst på Solens Plads
Flemming giver en status på kunstprojekterne på
Solens Plads.

Ad. 3
Flemming fortalte, at kunstneren er i gang og
håber, at det er færdigt til sommer. Gavlmaleriet
indvies som planlagt under Maritime Dage (slutningen af august). Nina peger på, at der den 17.
maj er gadeidrættens dag, hvor der bør være
plads til aktiviteter på pladsen – altså ikke sker
anlægsarbejde denne dag.

4. 1 mio. kr. til Korsør bymidte
Ole orienterer om disponeringen af midler til Korsør
bymidte, hvor to projekter skal gennemføres i år:
Færdiggørelse af belysning på Solens Plads og et
idéprojekt til forskønnelse af Tårnborgvej.

Ad. 4
Ole fortalte, at Byrådet har afsat 800.000 kr. til
belysning på Solens Plads og 200.000 kr. til et
idéprojekt om forskønnelse af Tårnborgvej.
Nina spurgte ind til, hvor vidt bymidtegruppen –
og borgerne i almindelighed – havde haft mulighed for at komme med input til brugen af midlerne til bymidten. Ole svarede, at det udelukkende har været en politisk beslutning, hvor kun
erhvervsforeningerne har haft mulighed for at bidrage. For Korsørs vedkommende betød det, at
erhvervsforeningen fik en del af sit ønske om at
udvikle Tårnborgvej opfyldt. Resten af midlerne
har hele tiden været båndlagt til at færdiggøre
belysningen på Solens Plads – ud fra et trygheds- og sikkerhedsmæssigt synspunkt. Nina udtrykte ærgrelse over, at erhvervsforeningen ikke
havde informeret eller involveret Bykontorets bestyrelse.
Flemming udtrykte, at det er væsentligt med
bred involvering. Jane sagde, på baggrund af oplysning fra erhvervsforeningen om, at Tårnborgvejprojektet er på baggrund af Tour de France,
at vi skal lave et projekt for borgernes skyld –
vejen skal være smukkere. Flemming pegede på,
at rundkørsel ved Revvej er et problem – den

danner prop. Det var der en længere drøftelse
af. Ole præciserede, at projektet om Tårnborgvej
nu er løftet op til et egentligt, politisk vedtaget
projekt, sådan at forstå, at kommunen sikrer
proces og involvering af de berørte parter. Projektet i år skal udmøntes i en handleplan på
idéniveau, så der kan tages politisk stilling til
eventuelt efterfølgende investeringer.
5. Reduktion af trafik i bymidten
Der er afsat et mindre beløb til etablering af ambassadepullerter i Korsør bymidte i 2021. Vi tager
en indledende drøftelse af, hvilke problemer der
skal løses.

Ad. 5
Nina spurgte til formålet med pullerterne, og
svaret var, at det er for at dæmpe trafikken i bymidten. Men at det i øvrigt kan gøres på andre
måder end med pullerter. Jørn-Ole foreslog, at
gruppens medlemmer tager spørgsmålet om behov og placering med tilbage til de respektive
’baglande’, og at vi genoptager sagen derefter.
Det var der enighed om.

6. Detailhandels udvikling
Vi fortsætter den løbende drøftelse af, hvordan detailhandlen kan udvikles.

Ad 6
Flemming nævnte detailhandelsmødet i Skælskør
den 10. marts på Kobæk Strand. Det handler om
hele kommunen [mødet blev aflyst pga. coronasituationen, red.]. Kim udtrykte en positiv udvikling i Korsør, f.eks. ny restaurant i Havnearkaderne og McDonalds. Jane foreslog en torvehal til
fødevarer – Kim mener, at det skal vokse nedefra, fra detailhandlen selv. Ole nævnte, at det
f.eks. i Frankrig er styret i forhold til tid og sted
og fungerer fint. Kan man gøre noget tilsvarende
i Korsør – f.eks. få gårdbutikker til at komme ind
og sælge lokale varer? Flemming foreslår, at bymidtegruppen og dets bagland italesætter en
model for bedre torvehandel. Vi skal lave en prøvehandling. Jane vil gerne koordinere, så det kan
gøres til et projekt, der kan søges midler til. Kim
koordinerer ift. erhvervsforeningen. Her skal
gruppen altså selv i arbejdstøjet – og Jane har
initiativretten. Sagen genoptages næste gang.

7. Byudvikling med kulturen som driver
Der gives en status på arbejdsgruppens arbejde
hen imod en visionsplan for udvikling af Korsør –
med kulturen som driver.

Ad. 7
Ole gav en kort status på arbejdet, der efter en
lidt famlende start nu er kommet op i gear. Nina
undrede sig over, at arbejdsgruppen ikke vil udsende et ’dementi’ i forhold til den vinkel, den lokale presse har beskrevet i et par artikler, altså
med overdreven vægt på bibliotekets placering.
Nina har talt med journalist Helge Wedel om sagen på baggrund af tilbagemeldinger fra lokalrådets repræsentant i arbejdsgruppen. Ole fortalte,
at arbejdsgruppen taler om kulturlivet i bred forstand - også andre kulturinstitutioner. Det vil
give mere mening at sende en konstruktiv pressemeddelelse ud, når gruppen har nogle konklusioner at bygge den på. Indtil da vil pressen alligevel formidle sin subjektive holdning til sagen.
Kim foreslog, at færgen Broen også tænkes ind
som kultur-/museumsfacilitet.

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

Ad. 8
Kim undrede sig over, at vi ikke har talt om pyloner. Der er afsat midler til 2 pyloner. Kim siger,
at der er 3 indfaldsveje i Korsør. Derfor undersøges muligheden for indkøb af ekstra. Kommunen

skal drifte dem. Nina spurgte, om der er koordinering med ’Oplev Korsør’. Kim svarede, at det
selvfølgelig er oplagt at koordinere. Nina foreslog, at der opsættes pyloner i lystbådehavnen,
der kan ses som den fjerde indfaldsvej i sæsonen. Ole fortalte, at der i så fald bør skelnes
mellem de store pyloner, der er givet midler til
og som skal stå ved indfaldsvejene, hvor de skal
kunne læses fra biler i fart, og så dem, Nina foreslår, som er til fodgængere og derfor kan indeholde en anden slags information.
Nina: Korsør Lokalråd, generalforsamling 13.
marts. Skaterparken er også en del af dagsordenen i lokalrådet. Dejligt med den økonomiske opbakning. Nu kan der bygges en ny. Omkring
sammenlægning af lokalråd, så omfatter Korsør
Lokalråd i forvejen hele 4220.
Jørn-Ole: Ingen ballet i år – datoen kolliderede
med andre aktiviteter.
Kim: Generalforsamling, 26. marts.
Jane: Generalforsamling, 28. april.
9. Nyt fra Slagelse Kommune (fast punkt)
Slagelse Kommunes administrative repræsentanter
har mulighed for at informere om relevante nyheder fra Slagelse Kommune.

Ad. 9
Seniorbofællesskab – om flytningen af mødet.

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

Ad. 10
Opsamling af flere af emnerne. Ole drøfter det
med kommunens kommunikationsafdeling, der
bestemmer, hvilke pressemeddelelser der prioriteres.

11. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 11
Jane vil gerne sætte fokus på, hvordan det er at
leve i et område med en bevarende lokalplan –
hvad betyder det for borgerne. Flemming sagde,
at Kulturmiljørådet er i gang med at drøfte det;
der forventes at blive udgivet bl.a. en folder.

12. Næste møde (møde 8)
Næste møde er aftalt til 29/5 2020 kl. 8-9.30.

Ad. 12
Nina mindede om, at mødet rettelig bør afholdes
den 28/5 om aftenen for at følge planen. Ole udsender en revideret mødeindkaldelse.
[Efterfølgende har Khalil meddelt gruppen, at
han ikke længere repræsenterer Halsskov Lokalråd og derfor ikke indgår i gruppen fremover.
Han vil vende tilbage med oplysninger om en afløser, red.]

