REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Posthuset, Sdr. Stationsvej 26.
onsdag den 13. januar 2016 klokken 8.30
Slagelse bymidtegruppe:
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget: Kurt Rasmussen og Henrik Brodersen
Erhvervsgruppen: Frantz Larsen, Janette Christensen, Jette Kjerulff, Thomas Eilersen og Lisbeth Wilstrup.
Slagelse Bevaringsforening: Jan Simmelhag
SK, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen
SK, Entreprenørservice: Peter Johansen
SK, Vækst og Plan: Danny Helmer, Darrin Bayliss
Afbud: Frantz Larsen, Janette Christensen, Christian Schou Rasmussen, Darrin Bayliss (Thomas Eilersen, Lisbeth Wilstrup).
1. Godkendelse af referat
fra sidste møde.

Ad. 1
Kurt byder velkommen og ønsker godt nytår. Referat
godkendt.

2. Ny konstellation i bymidtegruppen.
Peter Johansen Entreprenørservice/ Christian Schou Rasmussen.

Ad. 2
Punktet udsat fra sidste møde. Christian Schou Rasmussen, Vej og Trafik, har spurgt om Peter Johansen, Entreprenørservice, kan deltage i fremtidige møder i Slagelse
Bymidtegruppe. Begrundelsen er, at der er mange drøftelser vedr. den daglige drift, som på denne måde kan
afklares på selve møderne.

Introduktion v. Peter Johansen.

Peter præsenterede sig og uddybede hvilke fordele Entreprenørservice og Vej og Trafik ser i en sådan konstruktion, hvor enten Peter eller Christian deltager, alt
efter dagsordenpunkter, nogle gange dem begge. Peter
ser en stor fordel i, på et tidligt tidspunkt, at vide, hvad
der rører sig og hvilke ønsker, der fremsættes, så der
sikres optimal koordination.
Bymidtegruppen tilsluttede sig den ny konstellation Vej
og Trafik/ Entreprenørservice og bød Peter Johansen velkommen.
3. Nyt fra Slagelse Kommune.
Generel orientering v. Kurt
Rasmussen.

Ad. 3
Kurt orienterede om erfaringer med årets julebelysning
og om koordinationsmøder afholdt mellem entreprenørservice og Business Slagelse. Julebelysningen vurderes
umiddelbart at have fungeret tilfredsstillende, erfaringerne skal bruges til næste år. Bagsiden har været hærværk
på julebelysningen, og der har været for mørkt på Nytorv.
Peter evaluerer julebelysningen og punktet sættes senere
på dagsorden.
Henrik orienterede om status for P-kælder/ Rådhuspladsen og oplyste, at arbejdet nu sendes i udbud. Der er
sket en forsinkelse i processen, så arbejdet ikke er kommet i gang endnu. Der vil ske en renovering i 2-3 etaper,
som vil blive taget i brug undervejs. Den forventede tidsplan for renoveringen går frem mod juni måned – uge
21.

4. Bosætning.
V. Sabrina Spangsdorf, Vækst
og Plan.

Ad. 4
Sabrina gennemgik og uddelte materiale om, hvilke initiativer Slagelse Kommune har igangsat og har planer for
inden for området bosætning/ nye tilflyttere.
Markedsføring.
● Tilflyttermagasin 50-60 sider, temaopdelt – under udarbejdelse
● Deltager i karrieredag Odense og København i 2016
sammen med Slagelse Erhvervscenter
● Velkomstbrev til alle tilflyttere. Nyt materiale udarbejdes, indeholdende information med inspiration til fritid,
byliv og shopping m.v.
● Bosætningskonkurrence ”Her bor vi” forventes gentaget
i 2016
● Den 13. januar udkommer Politiken og Jyllandsposten
med en 24-siders specialavis, som udelukkende omhandler Slagelses 3 købstæder og omhandler detail- og erhvervslivet i Slagelse (når ud til 1 mio. potentielle læsere).
Studieanalyse
Skal bruges til bl.a. Campus-projekterne. Der er modtaget godt 500 besvarelser fra alle uddannelsesinstitutioner
på nær Slagelse Gymnasium og Selandia Erhvervsuddannelser.
På spørgsmålet ”hvad er en god studieby for dig” svares
overvejende:
● Bolig skal ligge tæt på og være billig, men ikke nødvendigvis topmoderne
● Byliv med shopping, cafeer og events for unge, men
ikke nødvendigvis et stort, pulserende natteliv
● Fritid og omgivelser, grønne områder omkring bolig og
uddannelsesinstitutionerne, sportsfaciliteter målrettet
unge, men ikke nødvendigvis et studenterhus/ ungdomshus
2. del af studielivsanalysen, som omfatter fokusgruppeinterviews, forventes færdig i marts måned. Det besluttes, at Sabrina indkaldes til næste møde for at fremlægge konklusioner på denne 2. del af studieanalysen.

5. Udpegning af medlem til
dommerkomite.
Til arkitektkonkurrencen – kobling mellem station og bymidte,
er det besluttet, at en dommerkomite skal bestå af 2 politikere, 2 fagdommere og en repræsentant for hver af de 4 organisationer:
●
●
●
●

Slagelse Bymidtegruppe
Slagelse Erhvervscenter
Business Slagelse
Visit Vestsjælland

Ad. 5
Danny orienterede om at bymidtegruppen jo skulle udpege et medlem til dommerkomiteen for arkitektkonkurrencen – kobling mellem station og bymidte, senest den
18.12.2015.
Da det oprindelige mødetidspunkt for bymidtegruppen jo
var den 16.12.2015, men blev udsat til den 13.1.2016
har vi derfor haft en bundet opgave hurtigt at udpege en
repræsentant for Slagelse Bymidtegruppe. I samråd med
formand Kurt Rasmussen er den 17.12.2015 peget på
arkitekt Jan Simmelhag, som har takket ja til at repræsentere Slagelse Bymidtegruppe i denne sammenhæng.

Bymidtegruppen skal udpege et
medlem til dommerkomiteen
senest den 18.12.
6. Nytorv, udformning, belysning, springvand m.v.

Ad. 6.
Jette spørger til status for renoverings-tidsplan for drage-

springvandet på Nytorv, som skal istandsættes i år. Uge
26 er Slagelse Festuge, hvor man skal være færdig med
renoveringer. Peter undersøger tidsplan for arbejdet.
Øvrige emner under punkt 6. blev udsat.
7. Nyt om parkeringssituationen, Rådhuspladsen / erstatningspladser i bymidten.

Ad. 7
Se bemærkning under pkt. 3.

8. Evt.

Ad. 8
Forslag til dagsordenpunkter til næste møde må meget
gerne sendes til Danny.

9. Næste møde.
Næste møde – fastlæggelse af
mødedatoer for 2016.

Ad. 9
Mødetidspunkter principielt 2. onsdag i måneden – marts,
juni, september og december.

