REFERAT FRA SLAGELSE BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 1,
AFHOLDT DEN 30. MAJ 2022 KL. 8:00 – ca. kl. 9:30
SLAGELSE RÅDHUS, MØDELOKALE 29, KÆLDEREN
Inviterede deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byrådet: Jane Dahl (fmd.), Sofie Janning
Business Slagelse: Michael Birkedal, Helle S. Madsen
Vestsjællandscentret: Slagelse Festuge: Jette Kjerulff
Ejendomsejere: Rasmus Egede
Slagelse Bevaringsforening: Ole G. Nielsen
Slagelse Handicapråd: Jan Friis
Slagelse Ældreråd: Tonny Korndrup
Campus/Absalon: Birgitte Lunden Poulsen

•
•
•

SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Entreprenørservice, Peter Johansen
SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Bo Gabe
SK, Center for Teknik og Miljø: byplanarkitekt, Ole Lund Sørensen (ref.)

1. Endelig godkendelse af referat (fast punkt)

Ad. 1 (ikke relevant)

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

Ad. 2
Godkendt.

3. Præsentation, bordet rundt
Det er første gang, gruppen mødes, og der er
nye medlemmer med. Vi starter derfor med en
præsentationsrunde.

Ad. 3
Gennemført.
Jane og Sofie oplyste, at Jane er udpeget som gruppens
formand.
Jane oplyste desuden, at Vestsjællandscentret ikke længere har en separat repræsentant, men at Jane selv har
en dobbeltrolle, både som udpeget af byrådet og som
repræsentant for Vestsjællandscentret.
Helle fortalte, at Rasmus nu var kommet i bestyrelsen i
Business Slagelse, og dermed har han også en dobbeltrolle, hvorfor Michael Birkedal ikke skal repræsentere
Business Slagelse fremover.

4. Kommissorium og forventninger
Kommissoriet, der danner grundlag for bymidtegruppens arbejde, gennemgås. Derefter drøfter vi
gruppens forventninger til arbejdet i den kommende periode.

Ad. 4
Ole gennemgik kommissoriet og fortalte kort om baggrunden for de tre bymidtegrupper, der oprindeligt var
et forum, der skulle sikre en koordineret dialog mellem
primært erhvervsforeningerne og det politiske fagudvalg, som bymidtegrupperne refererer til.
Gruppen drøftede derefter, hvilke forventninger der er
til gruppens arbejde:
Jane ønsker at gruppen drøfter bymidtens rolle generelt, f.eks. i forhold til udviklingen i aflastningscentre
uden for bymidten.
Sofie synes, at der skal være fokus på det gode byliv,
hvor der er aktiviteter for hele familien – og især børnene. Og vi skal være gode til en procesorienteret dialog.
Rasmus mener, at Schweizerpladsen er et godt eksempel på en attraktion i bymidten, som tiltrækker folk udefra.
Tonny mener, at parkeringsproblematikken skal løses.
Jane kommenterede, at med især de nye parkeringsvagter, at det er til at komme til at parkere.
Helle siger, at vi faktisk har mulighed for at gøre rigtig

meget i bymidten, hvor især Nytorv har potentiale. Senest har Business Slagelse etableret en lille legeplads
og et par containere, der kan bruges som et særligt
hjørne på pladsen til pop-up formål – og er for alle.
5. Gruppens sammensætning
Slagelse Kommune har modtaget henvendelse fra
Sct. Mikkels Kirkes menighedsrådsformand, der
foreslår menighedsrådets deltagelse i bymidtegruppen. I praksis kan gruppen selv pege på relevante medlemmer – enten permanent eller ad
hoc ifm. projekter eller særlige emner. Gruppen
bedes drøfte og tage stilling til henvendelsen – og
samtidig vurdere, om gruppens sammensætning i
øvrigt dækker behovet.

Ad. 5
Gruppen drøftede menighedsrådets henvendelse. Der
var enighed om, at gruppens nuværende sammensætning er tilstrækkelig – men at menighedsrådet selvfølgelig vil blive inviteret ind i gruppen ad hoc (jf. kommissoriet), når der er konkrete emner, der vurderes at vedrøre menighedsrådet og kirken. Ole orienterer menighedsrådets formand om beslutningen.
Tonny foreslog, at der burde være repræsentanter for
de unge med i bymidtegruppen. Det var der generel
enighed om, og det blev besluttet – for at sikre, at det
ikke kommer til at hænge på en enkelt studerende – at
Slagelse Kommunes studieby-konsulent Marie Møller
Gunnarsson inviteres med.
[Ole har efterfølgende spurgt Marie, der takker ja til invitationen].

6. Orientering om budgettet
Byrådet har genåbnet Budget 2022 og er samtidig begyndt at kigge på Budget 2023. Jane og
Sofie giver en orientering om situationen lige nu.

Ad. 6
Jane orienterede kort om budgetsituationen. Der er ikke
meget at tilføje ud over det, der er almindeligt kendt.
Lige nu er det genåbnede Budget 2022 vedtaget, hvilket
kommer til at medføre store besparelser på både anlæg
og drift. Og også i den kommende budgetproces for
Budget 2023, vil kommunen blive mødet af behov for
besparelser.
Ole nævnte, at de aktuelle projekter på både Fisketorvet og Campusstrøget (Sdr. Stationsvej og Stationspladsen) er lagt i skuffen indtil videre.

7. Projekterne i bymidten - status
Administrationen giver en kort status på de aktuelle projekter i bymidten og lægger op til en drøftelse af bl.a. erfaringerne med pullerter og parkeringskontrol.

Ad. 7
Helle er glad for, at pullerterne endelig er kommet i drift
– men foreslog, at der opsættes skilte, der orienterer
trafikanter om det nye tiltag. Bo udtrykte, at den nuværende skiltning og pullerternes udtryk i sig selv – med
bl.a. lys i – bør være tilstrækkeligt. Bilisterne skal bare
vænne sig til det. Der har været udfordringer for nogen,
og et par af pullerterne er allerede blevet påkørt. Påstanden om, at en pullert kan køre op, når man befinder
sig på vej hen over den, er ikke korrekt. En føler sikrer,
at det ikke sker.
Helle fortalte også lidt om de midlertidige indsatser på
Nytorv: legepladsen og containerne. Der har været en
fejl på en af trampolinerne. Den er ved at blive udbedret. Det har været en lang og vanskelig proces at få lov
til at stille containerne op, men nu er de klar – og kan
bruges af alle.

8. Nyt fra medlemmerne (fast punkt)
Gruppens medlemmer har mulighed for at orientere om relevant information fra deres respektive
foreninger/virksomheder.

Ad. 8
Helle gentog, at det er godt med parkeringsvagter. Men
hun kunne godt tænke sig, at de var mere servicemindede.
Rasmus spurgte, hvorfor de også deler bøder ud i villakvartererne uden for bymidten.
Bo svarede Rasmus, at parkeringsvagterne også dækker andet end bymidten; de er købt ind som erstatning
for de kommunale parkeringsvagter, der jo som udgangspunkt har til opgave at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt helt generelt. Bo oplyste også, at
p-vagterne i øvrigt ikke er provisionslønnede.

Helle nævnte, at der er udfordringer med nogle af pylonerne ved indfaldsvejen, til dels af tekniske grunde
(Korsørvej, ude af drift) men også fordi, beplantningen
vokser ind foran.
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 nævnte, at kommuneplanarbejdet nu er i gang igen,
fordi byrådet har besluttet at ændre det 4-årige ’rul’, så
kommuneplanen vedtages midt i en byrådsperiode og
ikke som det sidste, før byrådet træder af.

10. Den gode historie (fast punkt)
Vi har tidligere haft et fast punkt om den gode historie. Desværre har det oftest vist sig svært at
få de glade budskaber ud i praksis. Skal vi holde
fast i idéen – og i så fald, hvordan skal vi håndtere den?

Ad. 10
Der var enighed om at fastholde punktet. Der var desuden enighed om, at vi denne gang skal prøve at få optaget en artikel om, at bymidtegruppen nu er nedsat,
hvem der er med, og lidt om bymidtegruppens fokusområder. Ole tager dialogen med kommunens kommunikationsafdeling om det. Der blev efterfølgende taget
et foto af de tilstedeværende medlemmer – se nedenfor.
[Ole har efterfølgende fået svar fra kommunikationsafdelingen, der har oplyst, at det er administrativt besluttet, at kommunen ikke servicerer de tre bymidtegrupper
med presserelateret arbejde. Dermed ligger det fast, at
initiativer til historier til pressen skal komme direkte fra
gruppens medlemmer, f.eks. via Business Slagelse].

11. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 11
Helle nævnte, at Salling Fondene har opfordret til, at vi
kommer med idéer til projekter eller tiltag i bymidten,
der kan fremmes. Opfordringen blev dermed givet videre.

12. Næste møde
Gruppen fastlægger om muligt mødefrekvens og
mødedatoer for resten af 2022.

Ad. 12
Gruppen aftalte, at en mødefrekvens på 4 gange om
året som udgangspunkt må være passende. Næste
møde er den 7/10 kl. 8.00. På dette møde planlægges
de følgende 4 møder. [Ole tager på forhånd dialog med
Jane og Sofie for at finde mulige mødedatoer for 2023].

Slagelse Bymidtegruppe, 30/5 2022
Fra venstre, Sofie Janning, Jan Friis, Jane Dahl, Tonny Korndrup, Helle S. Madsen og Rasmus Egede.
(Fraværende: Michael Birkedal, Ole G. Nielsen, Jette Kjerulff og Birgitte Lunden Poulsen)

