REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Slagelse Rådhus, Dronningeværelset, 3. sal
torsdag den 15. maj 2014 klokken 8.30
Slagelse bymidtegruppe:
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget: Henrik Brodersen og Kurt Rasmussen
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
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Da der startes på en ny periode for
bymidtegruppen bortfalder dette punkt
for den aktuelle dagsorden.

Ad. 1

2. Konstituering, v. Henrik Brodersen og Kurt Rasmussen.
Præsentation af gruppens medlemmer,
herunder de nye politiske repræsentanter.

Ad. 2
Gruppens medlemmer præsenterede sig selv. Udvalgsformand Henrik Brodersen (LTE) foreslog
efterfølgende, at formandskabet for Slagelse Bymidtegruppe blev videregivet til Kurt Rasmussen,
som har et større lokalkendskab til Slagelse, hvilket blev vedtaget.

3. Bymidtegruppens kommissorium, v. Danny Helmer.
Orientering om bymidtegruppens
kommissorium. Evt. bemærkninger til
dette?

Ad. 3
Kommissoriet blev gennemgået, og det blev diskuteret, hvorvidt det var dækkende. Der var enighed om, at det var vigtigt at tilføje 2 punkter til
kommissoriet nemlig, at der skal arbejdes for udvikling af ”Campus-området” og for udvikling af
”landskabsløberen” fra stationen mod sygehusudvidelsen mod øst.
Herudover blev ”tilgængelighed” rejst som nøgleord.

4. Forslag til udvidelse af gruppen,
v. Danny Helmer.
Er overført fra sidste bymidtegruppemøde 28. november 2013.

Ad. 4
Gruppen besluttede at fortsætte arbejdet med at
udvide antallet af medlemmer i Bymidtegruppen.
Det blev tilkendegivet, at gruppen maksimalt burde udvides med 2-3 personer. Punktet sættes på
næste møde-dagsorden, hvorfor konkrete forslag
ønskes overvejet til næste møde.

5. Campus Slagelse – Midt i byen,
v. Linda Choe Vestergaard.
Linda (Vækst og Bosætning) orienterer
om projektets stade, byrumsanalyse og
masterplan samt for projektets tidsplan.

Ad. 5
Punktet blev af tidsmæssige årsager fremrykket
på dagsordenen. Linda fra Vækst og Bosætning
gav en oversigt over projektets stade og tidsplan
for arbejdet.
Visionen for Campus Slagelse er at udvikle og stimulere et attraktivt undervisnings- og forskningsmiljø og at bruge campus som løftestang for
udvikling af det omkringliggende byområde.
Med dette som afsæt er udarbejdet en byrumsanalyse og en masterplan for området syd for banen, jf. udleveret materiale på mødet.
Med hensyn til tidsplanen vil en kvalificering af
specifikke projekter (byggeprogram) foreligge

ultimo 2014, en organiseringsplan (byggebudget
/koordinering) primo 2015, en ny lokalplan for
området vil kunne igangsættes medio 2015 og
vedtages medio 2016, hvorefter en opførelse af
nyt byggeri forventes at kunne indvies ultimo
2017.
Efter gennemgangen blev primært stillet spørgsmål om jordforurening, om hvor meget der vil
blive nedrevet og om vigtigheden af, at ”Fodsporet” sikres forlængelse og bedre ophængning på
stationsområdet.
Linda svarede, at der findes forurening både syd
og nord for banen, men at en egentlig geoteknisk
undersøgelse først igangsættes efter et egentligt
byggeprojekt.
Christian oplyste, at der vil være tale om en meget kostbar løsning, hvis ”Fodsporet” skal føres
helt frem til stationen.
Linda oplyste i øvrigt, at bymidtegruppen vil blive
inviteret til en præsentation af den udarbejdede
byrumsanalyse og masterplan for ”Campus Slagelse – Midt i byen”. Det vil foregå på Syddansk
Universitet tirsdag d. 3. juni 2014. Der vil senere
blive udsendt program.
6. Evt.

Ad. 6
Der er lige ansat en bylivskoordinator i Vækst og
Bosætning med kompetenceområderne borgerinvolvering, Campus Slagelse og byliv.
Det blev besluttet at invitere den nyligt ansatte
bylivskoordinator i Vækst og Bosætning til næste
møde for at høre om koordinations- og samarbejdsmulighederne.

7. Næste møde.

Ad. 7
Næste møde blev fastsat til torsdag den 11. september kl. 8.30. Dagsorden vil blive fremsendt
senest 1 uge før mødet.

