KORSØR – MED KULTUREN SOM DRIVER
REFERAT FRA ARBEJDSGRUPPEMØDE NR. 2
AFHOLDT DEN 13. JANUAR KL. 18:30 – ca. kl. 21:30
I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN, DAHLSVEJ 8, KORSØR

Inviterede deltagere:
1 repræsentant for kulturlivet udpeget af Byrådet:

Charlotte Bagger Brandt

1 repræsentant for detailhandlen udpeget af Byrådet:

Jacob Stryhn

1 repræsentant for Korsør Lokalråd udpeget af lokalrådet:

Anders Høst

1 repræsentant for Halsskov Lokalråd udpeget af lokalrådet:

Flemming Corvinius

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Camilla Nyvang Olsen

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Mads Kofoed

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Henrik Bach

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Bente Larsen

1 repræsentant for kulturafdelingen udpeget af forvaltningen:

Johan Otte

1 repræsentant for planafdelingen udpeget af forvaltningen:

Ole Lund Sørensen (ref.)

1 repræsentant for projektgruppen:
1 repræsentant for projektgruppen:

Pernille Andersen (afbud)
Finn Vedel Pedersen

1. Endelig godkendelse af referat
(fast punkt)

Ad. 1
Godkendt – med bemærkning fra Jacob om, at han var
fejlciteret i referatet og præciserede, at udtrykket om at
’bruge kulturen som løftestang’ alene dækker over gruppens tilgang til opgaven.
Anders undrede sig over, at link, han havde sendt, ikke
var sendt ud til gruppen. Ole oplyste, at han ikke var nået
til det efter lang ferie og sygdom. Linket kommer i stedet
her: https://www.tv2east.dk/naestved/antallet-af-besoegende-paa-biblioteker-stiger-eksplosivt

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

Ad. 2
Godkendt.

3. Velkomst
Ole sætter rammen for mødet, og der bliver lejlighed til en kort præsentation for dem, der ikke
deltog på første møde.

Ad. 3
Ole bød velkommen – og derefter en præsentationsrunde
af hensyn til Charlotte, der ikke deltog sidst.

4. Bibliotekets rolle og udvikling
Johan giver sit bud på, hvilken rolle biblioteket
som institution kan spille i forhold til kultur- og
bylivet, hvad kan biblioteket i dag og hvilken
udvikling har biblioteket været igennem.

Ad. 4
Johan gav gruppen en orientering om bibliotekernes – og
i særdeleshed kommunens bibliotekers – rolle i dag og de
udviklingstendenser, der er fremover.
Johans præsentation er vedlagt som Powerpoint-fil.

5. Drøftelse
Gruppen drøfter Johans oplæg.

Ad. 5
Under og efter oplægget blev en række emner vendt. Det
er vanskeligt at redegøre for alt, hvad der blev sagt, men
nogle af pointerne er trukket frem her:
Charlotte pegede på vigtigheden af at få byens DNA ind i
biblioteket. Flemming foreslog, at en del af kulturhusets
besøgstal bør medregnes i bibliotekets besøgsstatistik, da
kulturhuset jo rummer nogle af bibliotekets services.
Mads mente, at skolereformen har betydning for besøgstallet, fordi børnene ikke har tid til biblioteket efter skole-

tid. Bente foreslog, at der skal arbejdes med at få borgerne ind i biblioteket, blandt ved at give plads til dialog,
samtale og diskussion. Jakob udtrykte, at det kan være et
problem, at mange slet ikke kender til bibliotekernes tilbud. Charlotte pegede på, at mange biblioteker ikke er
dygtige nok til at markedsføre sig selv. Bente foreslog til
sidst, at man kan overveje om et tættere samarbejde
med FGU kunne være vejen frem imod udvikling, f.eks.
for at etablere et ’makerspace’ på biblioteket.
6. Personlige erfaringer
Vi tager en runde, hvor hver enkelt præsenterer ét eksempel på et sted (og vi taler ikke Korsør), hvor man har oplevet kultur- og byliv
smelte sammen til en positiv oplevelse, der har
sat sig i hukommelsen.
Det er vigtigt, at I giver det en tanke før mødet. Vi er mange, så gør det kort (ca. 5 min.
per mand) og præcist – og har I lyst til at vise
et par slides med billeder el. lgn., så send dem i
løbet af mandagen til olels@slagelse.dk eller
tag dem med på en USB-stick.

Ad. 6
Herefter havde alle muligheden for at komme med eksempler på steder, hvor byliv og kulturliv tilsammen har
sat et uudsletteligt indtryk:
Charlotte viste billeder fra Køge Kyst, der har brugt 10
mio. kr. på aktiviteter. Udgangspunktet var havnens omdannelse, der har været katalysator for at inddrage frivillige, bruge midlertidighed som et greb, gøre det råt og rustikt og lave byrum til forskellige arrangementer. Hun viste eksempler fra de containere, der bl.a. rummer et udekøkken til fri afbenyttelse.
Bente viste fotos fra Islands Brygge, der samler mange
mennesker og endda formår at skabe grønne byrum, der
også rummer spor af stedets historie. Dernæst viste hun
et billede fra Israels Plads, der også fungerer som uderum
for en nærliggende skole.
Mads fortalte om Nykøbing Sj., hvor et teater er flyttet
ind i centrum, og der er caféer omkring, der skaber liv i
byen.
Anders refererede til Absalonkirken i København, og foreslog at man etablerer et tilsvarende mødested i Korsør.
Det er dog ikke et kommunalt drevet sted men derimod
en finansmand, der står bag (Jakob orienterede om, at
stedet drives med underskud).
Henrik anbefalede, at vi ikke skal ud og opfinde en masse
selv men lade os inspirere af steder, der fungerer. Han viste billeder fra Nørre Vorupør, man kan bruge som eksempel.
Flemming viste billeder fra Malmø havnefront, hvor byen i
bogstavelig forstand møder vandet på den fineste måde.
Det kan vi lade os inspirere af her.
Johan nævnte som eksempel Svendborg, der har formået
at sætte en transformation af værftsområdet i gang og i
det hele taget forstår at udnytte mulighederne omkring
havnen.
Jacob foreslog Barcelona som inspiration. Her er der noget for alle.
Ole viste billeder fra byrum i St. Tropez og Cannes (men
det kunne være mange andre steder i Sydeuropa). Det er
steder, der skabes af de folk, der kommer der – og de
vælger stedet, fordi der er et godt mikroklima, god akustik, tryghed etc.
Nogle af de viste billeder er vedhæftet dette referat.

7. Presse – siden sidst
Henrik blev udpeget som talsperson. Han fortæller om eventuel pressekontakt siden sidst.
Desuden kan vi tale om, om der er noget, gruppen vil sætte fokus på i dialogen med pressen
efter dette møde.

Ad 7
Henrik oplyste, at der ikke havde været pressekontakt siden sidst. Gruppen var enige om, at der ikke for nuværende er noget at gå til pressen med.

8. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 8
-

9. Næste møde
Næste møde er aftalt til den 5. februar 2020 kl.
18:30.

Ad. 9.
Gruppen talte om formen for de kommende møder. Flemming foreslog, at vi bliver konkrete og taler om 2-3 steder, der kan udvikles. Charlotte anbefaler, at vi taler om
at tydeliggøre Korsørs DNA. Ole foreslog, at vi arbejder
med formuleringen af en vision, der bygger på byens
DNA. Charlotte foreslog, at vi inviterer en udefra, der kan
inspirere både gruppen og andre borgere samt politikere.
Projektgruppen vil arbejde videre med en plan for de næste møder – og komme med forslag til en eller flere ’eksperter’, der kan inspirere os.

