KORSØR – MED KULTUREN SOM DRIVER
REFERAT FRA ARBEJDSGRUPPEMØDE NR. 3
AFHOLDT DEN 5. FEBRUAR KL. 19:00 – ca. kl. 21:00
PÅ KORSØR BIBLIOTEK, 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 (afbud)

1 repræsentant for Halsskov Lokalråd udpeget af lokalrådet:

Flemming Corvinius (afbud)

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Camilla Nyvang Olsen (afbud)

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Mads Kofoed (afbud)

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Henrik Bach

4 borgere udpeget af forvaltningen:

Bente Larsen (afbud)

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.

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

Ad. 2
Godkendt.

3. Velkomst
Ole sætter rammen for mødet.

Ad. 3
Ole bød velkommen og oplyste, at aftenens forløb ville
se anderledes ud end forventet på grund af mange afbud.
Derefter viste Johan rundt på biblioteket og fortalte især
om de ændringer, der er gennemført inden for den seneste tid.
Da vi ikke var så mange, var der god tid til spørgsmål
og dialog om bibliotekets rolle.

4. Gruppearbejde
Finn faciliterer aftenen, der byder på gruppearbejde. I to grupper skal vi drøfte hhv. KORSØRS DNA og GRUPPENS VISION FOR KORSØR.

Ad. 4
Arbejdsgruppen lavede først en brainstorm over Korsørs
DNA med en efterfølgende fremlæggelse af de forskellige input fra deltagerne, dernæst var der en drøftelse af
hvilke visioner/drømme som medlemmerne i arbejdsgruppen har i forhold til Korsørs fremtid.
Opsamling:
Korsørs DNA
Hvad kendetegner Korsør og hvad er Korsørs fundament?
-

Korsør er en bro by
Arbejderby på godt og ondt
Vand og natur, natur midt i byen, tilgang til
vand
Korsør er en gammel produktions- og industriby
Det maritime, hænger måske fast i det gamle
(færgerne, transporten med tog og biler)
Bredt kulturliv, der er mange foreninger både
traditionelle og de lidt mere skæve

-

Korsør er på flere områder en delt by bl.a. Korsør/Halsskov, broen over havnen, deltheden er
på både godt og ondt
Korsør er kendetegnet af en polarisering
Den tidligere færgeby
Havneby midt i byen, industrihavn
Vildskab (både positivt og negativt)

Visioner og drømme for Korsør
Hvad er jeres drømme/visioner for Korsør og kulturlivet,
så Korsør bliver en endnu bedre by at bo, leve og besøge.
-

At skabe byens hus i centrum af Korsør
Biblioteket som knudepunkt med en strategisk
bedre placering
Få byen til at være spændende og understøtte
byens særkende, man skal blive nysgerrig på
Korsør
Danmarks vildeste forenings- og fritidsby
Et attraktivt kulturliv for Korsørs borgere, få
flere med i kulturlivet
Samle kræfterne i Korsør og få mere synergi,
skabe et kraftcenter
Bevare og styrke erhvervslivet og detailhandlen
Skabe forbindelse i Korsør både infrastruktur og
mellem mennesker

5. Opsamling
Fælles opsamling om gruppernes arbejde.

Ad. 5
Se pkt. 4. (Vi forventer at konkludere yderligere på et
senere møde).

6. Inspirationsmøde
Vi drøfter rammen for et (offentligt?) inspirationsmøde, som vi tidligere har talt om. Her
får vi mulighed for at invitere folk ind udefra
for at give os inspiration til forårets arbejde.
Hvis I kender nogen, der kunne være interessante sådan en aften, er der mulighed for at
foreslå dem.

Ad. 6
Dette emne udskydes til næste møde, hvor der forhåbentlig er flere deltagere. Projektgruppen kommer med
et oplæg til arbejdsgruppen.

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 fortalte, at der ikke har været dialog med pressen – og at det under alle omstændigheder er vanskeligt
at sige noget konkret på nuværende tidspunkt. Vi talte
om, at pressen må afvente, at gruppen når til nogle
konklusioner på sit arbejde.

8. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 8

9. Næste møde
Ole udsender forslag til datoer for de kommende 3 møder. Vi skal i den forbindelse også
drøfte Bentes idé om at komme ud og opleve
Korsør sammen (hvornår og hvordan).

Ad. 9.
(Gruppen har efter mødet stemt om datoer for de kommende par møder – med svarfrist den 17. februar. Herefter udsendes mødeindkaldelse til de dage, der er mest
foretrukne).
Vi talte om, om næste møde kan holdes i Korsør Kulturhus. Der vil næppe være tid til en større rundvisning,
men mindre kan også gøre det.

