REFERAT FRA KORSØR BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 8
AFHOLDT DEN 16. JUNI 2020 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 (afbud), Søren Pihl (afbud), Anders Poulsen
Halsskov Lokalråd: Korsør Lokalråd: Nina Ottesen – Anders Høst (suppleant)
Korsør Turistråd: Jørn-Ole Didriksen





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.)

Korsør Bevaringsforening: Jane Kjølbye
Slagelse Handicapråd: -

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

Ad. 1
Flemming bød velkommen og konstaterede, at der var
stort mandefald. Han bad om, at vi tænker over, om
formen på møderne er rigtig. Der foretages ingen ændringer på nuværende tidspunkt, men vi ser tiden an.
Referat godkendt.

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

Ad. 2
Godkendt.

3. Solens Plads
Flemming og Ole giver en status på de aktuelle
projekter, hhv. kunst og belysning/indretning på
Solens Plads.

Ad. 3
Flemming oplyste, at byggetilladelse er givet til skulpturen. Gavlmaleri afventer. Ole orienterede om, at der
muligvis er penge til overs, da SK Forsyning påtager sig
en større anlægsudgift end oprindeligt forventet. Ole foreslår Bymidtegruppen at komme med idéer. Flemming
foreslår skiltning, der henviser til de forskellige steder i
byen. Jørn-Ole foreslår maling i portene. Jane foreslår
flere bænke og mere hygge. Ole foreslår siddegruppe
ved legepladsen. Vi talte også om muligheden for at
etablere et skilt med en fortælling om Solens Plads – og
skilt med henvendelse til administration/brug af pladsen. Vi talte om rollerne i forbindelse med netop arrangementer. Det var tidligere citychefen. Vi drøftede, om
Bykontoret kan spille en rolle i det. Bykontoret inviteres
til næste møde.

4. Bymidten – masterplan
Slagelse og Skælskør arbejder lige nu med masterplaner for bymidterne. I forhold til tidligere
dialog om bymidten vil det være relevant, at vi
ser på muligheden for en tilsvarende plan for
Korsør. Vi tager en indledende drøftelse af, hvilke
indsatser der bør betones. Desuden hvordan bymidtegruppen ser sin egen rolle og indsats i den
forbindelse.

Ad. 4
Ole fortalte om den forestående kommuneplanproces.
Den medfører, at vi skal revidere masterplanerne. Arbejdet er i gang i Slagelse og forventes påbegyndt i
Skælskør snarest. Nu skal vi også i gang i Korsør, og vi
talte om, at Bymidtegruppen skal involveres som fælles
talerør for flere organisationer. Vi aftalte, at Ole på næste møde gennemgår masterplanen (og udviklingsplanen), og vi drøfter mulige, nye tiltag. Næste møde udvides derfor med en time, så der er tid til denne dialog!

5. Ambassadepullerter
Der er afsat midler til etablering af trafikdæmpende foranstaltninger i bymidten. Af hensyn til
planlægningen af anlægsprojekt i 2021 skal vi
drøfte bymidtegruppens konkrete ønsker – pullerter eller chikaner, placering, sammenhæng
med andre indsatser.

Ad. 5
Flemming pegede på, at der fortsat er problemer med
vanvidsbilister, primært i Nygade. Han er ikke overbevist om, at ambassadepullerter er den rigtige løsning.
Bymidtegruppen foreslår, at midlerne fastholdes i Korsør men foreslås anvendt til en anden type trafikregulering. Anders Høst foreslår, at også Havnegade tilgodeses med regulering, der hindrer lastvognstrafik på selve
pladsen. Bymidtegruppen foreslår, at der igangsættes
en analyse af behov og skitse til løsning. [Dette er efterfølgende drøftet med centerchef, Flemming Kortsen,
der finder, at det vil kræve en politisk behandling, og at

det koordineres med samme problematik i Skælskør,
red.]
6. Tårnborgvej, forskønnelse
Ole giver, på vegne af projektlederen for Tårnborgvej-projektet, en kort status på projektet.

Ad. 6
Ole orienterede kort om projektets status. Der har været afholdt første arbejdsgruppemøde, hvor idékataloget
fra Korsør Erhvervsforening blev drøftet. Bymidtegruppen er inviteret til at deltage fremadrettet. Der var dog
enighed om, at Nina Ottesen jo deltager begge steder
og derfor kan varetage formidlingen på tværs. Det blev
aftalt, at kommunens projektleder, Maja Østermann, inviteres til at give en status på næste møde. [Maja er efterfølgende blevet orienteret og deltager selvfølgelig
gerne, red.]

(7. Byudvikling med kulturen som driver)
Projektet har ligget stille pga. corona-situationen.
Der gives derfor ikke en status denne gang, men
punktet fastholdes som ’midlertidigt fast punkt’.

Ad. 7
Ole oplyste, at projektgruppen bag nu tager skridt til at
genoptage arbejdet i gruppen. Der fremsendes mødeindkaldelse snarest, og det forventes, at processen intensiveres med flere møder i perioden august-oktober
med henblik på politisk behandling i november.

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

Ad. 8
Jane vil gerne drøfte markedshalbegrebet, herunder
fremme af lokale fødevarer – men er ikke nået videre
pga. coronasituationen. Genoptages næste gang. Hun
ønsker også en drøftelse af betydningen og konsekvensen af at bo i lokalplan 20 området. Man mødes af
mange regler, og ikke alle synes rimelige i forhold til at
kunne dække moderne familiers boligbehov. Flemming
foreslog, at Kulturmiljørådet skal udbrede information
om det. Anders fortalte, at lokalrådet har taget kontakt
til lokalt politi, for at være sikker på, at politiet kender
borgernes holdning omkring vanvidsbilisterne i byen.

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

Ad. 9
-

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

Ad. 10
Solens Plads – nu sker der noget. Vi aftalte, at Ole laver
udkast til pressemeddelelsen efter sin ferie. Det haster
som sådan ikke.

11. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 11
Ole nævnte muligheden for gruppen til at byde ind med
idéer til en fondsansøgning til Salling Fondene. Jane
kunne tilføje en lignende mulighed i Realdania
(www.underværker.dk). Der blev ikke taget endelig stilling. [Får I nogle idéer, så skriv eventuelt til olels@slagelse.dk – så kan vi kigge på det, red.].

12. Næste møde (møde 9)
Ole fremlægger forslag til møderække for det
næste år.

Ad. 12
Ole foreslog en møderække:
11/9 kl. 8
10/12 kl. 18
12/3 kl. 8
10/6 kl. 18
Det var ikke alle datoer, der var optimale, så de vil formodentlig blive ændret, og ovenstående er blot til foreløbig orientering. Det blev derfor besluttet, at Ole sender forslag ud – i hvert fald til de to første møder – på
Doodle.
[Jane har efterfølgende peget på, at det første møde,
der ønskes forlænget, ikke bør være et morgenmøde].

