Kære Alle
Tak for positiv deltagelse af mødets lidt anden struktur idag.
Her er referatet på bedste vis.
Jeg sender blot ét punkt til Bjørn : ' Referat fra Station - Kunst og Forskønnelses gruppen'
som han indskriver i dagsordenen for mandagsmødet i Bysamarbejdet .
Det er Inklusiv spørgsmålet omkring Hvem er inviteret til Bysamarbejdsmødet og på
hvilke betingelser. Hvem er med på listen pt ?
----------------------------------------------------------------------------------------------REFERAT fra møde i Station,- Kunst og Forskønnelsesgruppen 2. November 2017
1. Udsmykning af tunnellen.
* Renoveringen:
Merete fortæller positivt om den hjælpsomhed vi har mødt omkring renoveringen af
støtte muren. Tidsplanen bliver holdt og buerne i støtte muren får det ønskede spil af
grå nuancer, der vil fremhæve murens særpræg. Dette er tænkt som et visuelt løft i bybilledet mens vi
venter på farverne :-)
* Udsmykningsforslag til videre diskusion:
Kirsten fortæller om ideen; at skabe et nyt sammenhæng i byen, ved at tage
farveskalaen fra Husene i Søtorvet og male tunnellens mange spændende flader,
med de samme farver. Det vil være en måde at fremhæver broens unikke
Arkitektoniske konstruktion på.
Pallacebygningen i København kan bruges som inspiration.
To eller tre farvekonsulenter kan indrages og komme med bud på opgaven.
* Belysningen :
Vi har modtaget nogle meget inspirerede links fra Peter ang belysning i det åbne byrum .
Merete viste printede billeder af forskellige eksempler. Der er flere i gruppen der har lyst til tager ud og
opleve hvordan andre byer gør .
Feks i Roskilde D 3 nov og i København engang i februar
* Åbent kald: eller som Ole kalder det : Open Call :-)
Med den nye ide omkring farvelægningen af tunnellen i samme farver som Søtorvets huse,
gives der mulighed for at være mere specifik omkring rammerne for vores Åbent Kald invitation.
Vi talte om tunnellens buer, som dén arkitektoniske særhed der kunne være omdrejningspunktet for den
kommende kunstneriske udsmykning.
Belysning og professionel graffiti er også tænkt ind som en del af den brede vifte af mulige forslag til,
hvordan Tunnellens 'nye ansigt ' kan komme til at se ud.

Inddragelsen af byens borgere i valget af det endelig forslag, kan ske ved en åben afstemning når de 3
finalister af det Åbne Kald, fremlægger deres færdige og udarbejdede ideer.
2. Lys på fuglen.
* Ole indhenter tilbud på 4 indsatte lys i fortovs højde . Der bliver forsat talt om
andre muligheder for belysning både på fuglen og pladsen omkring den.
3. 1804 pladsen.
* Kirsten fortæller hvordan efteråret vedvarende regn betyder, at vi venter med at
male væggen tilforåret 2018.
Stenen med ingraveringen af 1804 huset er blevet sat fint på plads. Den skal dog lige
justeres for at ligge helt fast . Evt med lidt hjælp fra noget cement.
4. Skiltetræet og bænken :
* Vi går igang med den endelige model her i november og holder
planlægningsmødemøde i Stationsgruppen i næste uge. Leif indkalder.
* Grete Såby har tilbudt et grantræ fra egen grund, til Stationspladsens julehygge
Der kom et spørgsmål fra gruppen om Kommunen kunne sætte det op og
hænge belysningen på i stedet for at bruge bysamarbejdsmidler.
Eller kan vi spørge brandvæasenet ?
5. Vi har fået en Invitation fra Rolf til møde D.14 nov kl 14 - omkring Kunsten i byen.
* Flere fra gruppen deltager
6. Julekomsammen
* Vi invitere os selv til Julefrokost D 7 december kl 16 hos Ole på Gundested gård.
Vi tager selv drikkevarer med og festligtlige indslag er absolut også velkomne :-)
7. Eventuelt ..Paul Henning begavede os med lidt af livets overflod
Oplæg fra Charlott :
Vi har i længere talt om formålet med at afstemme vore
forventninger til os selv og hinanden, i de roller vi har i gruppen
Vi har også talt om behovet for en eller anden form for manifest,
der giver os mulighed for præsentere Kunst og
Forskønnelsesgruppen på en klar, attraktiv og tilgængelig måde
udadtil
Oplægget er tænkt som et startskud på en klargøringsprocess.
Vi var aktive og vældig produktive i den efterfølgende ' Hjerne-orkan' :-)
Merete sender en finskrevet fil ud med indholdet af de 3 punkter:

* OPGAVER i gruppen
* ROLLER i gruppen
* KOMPETENCER i gruppen
Til næste møde går vi videre med processen. Bla tager vi fat i vore forventninger og de mulige strukturer
for, hvordan vi fortsat bedst gør plads til alle vore forskelligheder, så lysten til fortsat at deltage aktivt i det
gode arbejde, bevares.
Venligst
Charlott :-)

