REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Slagelse Rådhus, Dronningeværelset, 3. sal
torsdag den 11. september 2014 klokken 8.30
Slagelse bymidtegruppe:
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget: Kurt Rasmussen og Henrik Brodersen
Erhvervsgruppen: Erik Schultz og Janette Christensen
Slagelse Bevaringsforening: Jan Simmelhag
SK, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen
SK, Plan og Byg: Danny Helmer, Darrin Bayliss
Afbud: Christian Schou Rasmussen, Darrin Bayliss.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ad. 1
Godkendt.

2. Forslag til udvidelse af gruppen.
Punktet er overført fra sidste bymidtegruppemøde 15. maj 2014.

Ad. 2.
Gruppen genoptog den påbegyndte dialog om en
udvidelse af gruppens medlemmer. Det blev herunder fastholdt, at udvidelsen maksimalt skulle
udgøre 3 personer, gerne med kompetencer og
interesser indenfor kultur/ events, kunst/ uddannelse, detailhandel m.v. Opgaven blev uddelegeret
internt til bymidtegruppe medlemmer, som retter
henvendelse til de mulige emner.

3. Præsentation af ny bylivskoordinator.
Anna Ingemann Jensen, Vækst og Bosætning, fortæller om kompetenceområderne borgerinvolvering, Campus
Slagelse og byliv.

Ad. 3.
Anne Ingemann jensen præsenterede sig for bymidtegruppen som ny bylivskoordinator, ansat i
Vækst og Bosætning i maj måned. Hun betonede
vigtigheden af en ”social byggemodning” som forudsætning, bylivet skal være med til at bygge
området op. Arbejdet indbefatter en hel del borgerinvolvering, eksempelvis gennem bylivspulje til
etablering af midlertidige byrum/ events, uformelle mødesteder el. lign. I forbindelse med Campus
vil der blive udskrevet en konkurrence om en kobling fra posthus til Træskogården (mulig etablering
af studenterhus).
Det blev besluttet, at bymidtegruppens referater
fast sendes til Anne, og at hun deltager i møder,
når ønske/ behov opstår.
Anna udsender invitation til gruppens medlemmer
til en konference om Fremtidens Studiemiljø. Afholdes i slutningen af oktober i Køge.

4. Bybevaring.
Danny orienterer om beslutning om at
bevarende lokalplaner for Købstædernes bymidter skal opdateres.

Ad. 4.
Danny gav en orientering om, at Erhvervs-, Planog Miljøudvalget, på baggrund af et oplæg, har
besluttet, at lokalplanerne for købstædernes bymidter skal opdateres og præciseres. Eksempelvis
fremhæver lokalplan 160, for Slagelse bymidte,
hvilke ændringer, der kræver Slagelse Kommunes
godkendelse, uden præcist at nævne, hvad der
kan godkendes. Eksisterende vejledninger vedr.
facader og skiltning skal derfor søges indarbejdet i
ny revideret lokalplan for Slagelse bymidte. Processen vil blive startet op i det nye år.

5. Kulturstyrelsens gennemgang af
fredede bygninger.
Danny orienterer om projektet. Gennemgang af Danmarks Fredede Bygninger 2010-2015, som nu kommer til
Slagelse Kommune i efteråret.

Ad. 5.
Danny gav en orientering om, at Kulturstyrelsen
er i gang med at gennemgå alle landets fredede
bygninger, kommune for kommune. Det er første
gang siden bygningsfredningsloven blev vedtaget i
1918. Der kan blive tale om visse affredninger,
hvor bygninger er ændret for meget indvendigt,
da der ikke findes B-fredninger mere.
Turen er nu kommet til Slagelse Kommune. Såfremt vi fra Kulturstyrelsen orienteres om mulige
ændringer i fredningsstatus, vil vi orientere bevaringsforeninger.
Danny lovede at udsende en liste over kommunens samlede fredede ejendomme.

6. Evt.

Ad. 6.
Erik Schultz spurgte til, hvornår det videre arbejde
med færdiggørelsen af Slagelse bymidtes forskønnelse af gader og pladser igangsættes (Fisketorvet, Nytorv m.v.). Det fremgår ikke af budgettet.
Kurt Rasmussen følger op på sagen.

7. Næste møde.

Ad. 7.
Det blev besluttet på næste møde at fastlægge en
mødekalender for hele 2015, kvartalsvis i uge 3,
onsdag eller torsdag.

