
DAGSORDEN & REFERAT 
MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ  
DEN 29. OKTOBER 2018 FRA 17-20 I HVALSØ BIBLIOTEK 

DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Rolf Hegedys, Rene Jørgensen, Gert 
Fabrin, Søren Jepsen, Merete Grunnet og Erwin Næs. Afbud: Ole D. Jensen, Kirsten Albæk og Niels Sommer.  

Dagsorden til møde 29. oktober 

• 17:00. Velkommen til mødet.
• 17:05. Udviklingsinitiativ i gang via biblioteket og skolen: Lunde orienterer.

Lunde – Leder af biblioteket: Fortæller at han sammen med skolen har søgt projektmidler i Slots- og 
Kulturstyrelsen til en række aktiviteter, der kan styrke læsningen lokalt. Der er tale om et ”Læselyst-
Laboratorium”, som de også gerne vil koble til byudviklingen og Bysamarbejdet – i det omfang, det er muligt. 
Bysamarbejdet er glade for initiativet og ideen om at udvikle og indtænke læse- og læringssteder i 
byudviklingsarbejdet. At der skal skabes syngergier mellem skole, bibliotek mv. og byens uderum.  

• 17:15. Status for arbejdsgrupper og foreninger: Bordet rundt.

Grupper og foreninger orienterer kort. Erhvervsforeningen fortæller, at Søtorvet er åbnet. Kun få lokaler tilbage 
– wellness, restaurant og dametøj på vej også. Isenkræm savnes. Bylavet nævner vandværket – at det stadig er
uafklaret om vandværket eller det gamle mejeri skal noget på arealet mellem dem. Frodighed og Samspil
fortæller, at de plantede skovhave i bibliotekshaven i weekenden. Hovedgadegruppen fortæller, at de sammen



med trafikafdelingen har fjernet to plantekasser samt beplantning, så man kan se de blå mænd ved den nordlige 
overgang i Hovedgaden. Hvalpesti-gruppen uddeler oversigt over de steder de har udviklet skilte til.   

 
 

• 17:35. Status på besluttede projekter i Bysamarbejdet: Bygningsfornyelsesmidler, istandsættelse af 
viadukten, lys på fuglen, hvalpesti fase to, trafiksikker overgang på Åsvejen, vandhaner i bibliotekshaven 
mv. 

 
Bjørn fortæller, at midler til bygningsfornyelse, istandsættelse af viadukten og lys på fuglen indgår til endelig 
beslutning på KB-møde 30/10. De øvrige projekter skal indstilles politisk til frigivelse af midler hurtigst muligt. 
Der efterspørges et klarere overblik over, hvornår de forskellige sager indstilles politisk. Det er der enighed i, og 
Bjørn vil opdatere budget/projektarket med dette også. 

 
• 17:50. Status på mindre udviklingsprojekter: Opbevaring af byens ting – skur, container mv. Byen Hus, 

træningspavillioner mv. 
 

Aktivitetsgruppen holder møde med biblioteket og Bjørn, hvor der arbejdes med de helt konkrete placeringer af 
opbevaringsfaciliteter. Bjørn afklarer inden mulighederne i forhold til de kommunale ejendomme på Sandbecks 
Alle – nummer 2+10. Byens Hus: Bjørn undersøger også Sandbecks Alle nummer 2+10 i denne sammenhæng. 
 
Træningspavillioner: Forslag fra Merete Grunnet/PHI blev behandlet. Der var et flertal for at gå videre med 
projektet og finde en relevant placering til det i forbindelse med Kulturstrøget. Merete vil frem til næste møde 
afklare om hun ønsker, at de omkring 100.000 kr., hun har opnået til et parkour-projektet, skal indgå som 
medfinansiering til dette projekt - så det ikke bliver så dyrt. Endelig beslutning omkring projektet i 
Bysamarbejdet afventer denne afklaring. Erfaringen med pavillionerne rundt omkring i Danmark er, at de virker 
godt og efter hensigten flere steder, men at de andre steder ikke rigtig bliver brugt. Alle er enige i, at vi derfor 
skal arbejde på den rigtige placering og den stærke lokale forankring.    

 
• 18:00. Status på de store projekter: Udvikling af Hovedgaden, Kulturstrøget og Søområdet i synergi med 

separatkloakeringen og udviklingen af Søtorvet.  
 
Bjørn arbejder på at tilrettelægge et udviklingsforløb i 1 og 2 kvartal 2019, hvor alle de store projekter kobles i 
en samlet udviklingsplan. Et åbent projekt for byen, bysamarbejdet, administrationen, politikere mv.    
 
Det blev besluttet, at Bysamarbejdet og andre relevante interessenter, der har deltaget i arbejdet med 
Kulturstrøget, skal inviteres til et opfølgende møde i 2018. Formålet er at få forberedt, budgetteret og sat gang i 
en række konkrete projekter inden for ”Kulturstrøgsrammen”. Projekter som allerede nu kan gennemføres tæt 
på skolen, biblioteket og de øvrige institutioner - uden at planlægningen af Hovedgaden, Søtorvet og tilhørende 
parkering samt separatkloakeringen skal være færdig. På den måde sikres det, at vi bevarer et vist momentum 
og får forberedt/modnet en række konkrete projekter. Bjørn indkalder mødet.  
 

• 18:10. Bygningsfornyelse: Videre arbejde med de mest nedslidte bygninger i Hovedgaden. Ny 
ansøgningsrunde og mere målrettet opsøgning af bygningsejere. 

 
Der skal arbejdes videre med ansøgningsrunde og målrettet opsøgning af bygningsejere – punktet planlægges 
videre på næste møde. 



 
• 18:20. Lille pause. 

 
• 18:25. Møder i Bysamarbejdet: Hvem kan være med? Hvordan gør vi Bysamarbejdet mest tilgængeligt 

for byens initiativ og udviklingskraft? Hvordan kan man kombinere repræsentationsorganisation og 
projektorganisation?  

 
Der var bred opbakning til en model, hvor møder i Bysamarbejdet som udgangspunkt er for de valgte 
repræsentanter. Kan disse ikke deltage, deltager de valgte suppleanter. Alle andre, der fx har ideer eller forslag 
til arbejdet med byens udvikling - de er også meget velkomne til at deltage i møderne, hvor der afsættes tid i 
dagsordenen til behandling af deres konkrete ideer og forslag. Forslag eller ideer sendes til Bjørn – 
Bysamarbejdets sekretær, der afsætter plads i dagsorden – bjhe@lejre.dk eller 53808188.  
 
Der opfordres også til, at alle, der ønsker at være med til at udvikle bymidten – også tager kontakt til 
arbejdsgrupperne. Se her: 
http://www.voreshvalsoe.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=217. 
 

• 18:50. Kommunikationsarbejdet: Hvordan kommer vi bedst videre med opgaven – i lyset af 
byfornyelsesprogrammet, hvor vi har sat ressourcer af til udvikling af vores kommunikationsplatform, 
hjemmeside mv. 

 
Der er enighed om at afsætte op til 25.000 kr. til færdiggørelse af en ny hjemmeside for Bysamarbejdet, som 
tager udgangspunkt i det arbejdet, som allerede er forberedt af Kari og Bjørn. Jf. de midler der er afsat til 
udarbejdelse af kommunikationsplatform i byfornyelsesprogrammet. Bjørn går videre med dette. Kari oplyser 
desuden, at alle repræsentanter i Bysamarbejdet, der har behov for/lyst til at formidle nyheder og initiativer i 
Vores-Hvalsø-Facebook-gruppen, kan kontakte hende for få oprettet relevante skribent-rettigheder i gruppen. 
 

• 18:15. Kulturkaravanen: Tom E. Thomsen stopper. Hvad gør vi? Hvordan kan vi skabe høj relevans for 
foreningsmedlemmerne inden for kulturområdet?  

 
Beslutningen blev taget til efterretning. Bjørn spurgte om der var stemning for at optage et nyt medlem i stedet 
– fx fra Billedkunstrådet? Det vil Bysamarbejdet gerne tage stilling til, hvis der kommer en konkret henvendelse. 
Stemningen var dog fra flere sider, at man også sagtens kan deltage i arbejdsgrupper og konkrete 
samarbejdsprojekter - uden at blive valgt som fast repræsentant i Bysamarbejdet. Billedkunstrådet var fx forbi til 
sidste møde i Bysamarbejdet i forhold til et konkret samarbejde omkring den vestlige viadukt.  

 
• 19:20. Indkomne forslag: Se vedhæftede samt nedenfor.  

 
Indkomne forslag: Se vedhæftede og nedenfor 
 
Se kommentarer med grøn i de konkrete forslag nedenfor. 
 
Hej alle i Bysamarbejdet 
 
På vegne af nedenstående repræsentanter fremsendes her vore ønsker, der bedes medtaget i vor 
mødedagsorden til Bymødet den 29. oktober 2018.  

mailto:bjhe@lejre.dk


 
Forbered venligst korte indlæg til punkterne, så vi kan nå den fulde dagsorden. 
 
     Venlig hilsen 
     Rolf Hegedys 
Grafiker / Fabrikant 

 
     Tlf. 46 40 77 17 
 
 
FØLGENDE  SEPARATE PUNKTER BEDES SAT PÅ DAGSORDENEN TIL BYMØDET DEN 29. OKTOBER 2018.  
 

A.      Mødeindkaldelse skal være mødedeltagerne i hænde senest 4 hverdage inden mødet. Det blev aftalt. 
B.      Fyldestgørende mødereferat, hvor også mødedeltagernes ”input” refereres, sendes senest 4 hverdage 

efter mødet. Deadline for referater blev besluttet til 1 uge efter møde i Bysamarbejdet. Og gerne så kort 
som muligt – beslutningsreferat. 

C.      Billeder sendes som vedhæftede filer. Der var ikke helt enighed. Bjørn forsøger at imødekomme de 
forskellige hensyn bedst muligt.  

D.      Punkterne på dagsordenen behandles først. Her menes, at gæster og besøgende på Bysmarbejdets 
møder ikke betyder, at vi ikke kan nå de andre dele af dagsordenen. Det er taget til efterretning, og det 
arbejder vi alle for.   

E.      Eventuelle gæster kan få taletid når dagsordenen er færdigbehandlet. Se ovenfor. 
F.      Økonomisk status skal på dagsordenen som fast punkt med opdateret saldo, hvilke beløb der er 

bevilgede, men ikke udbetalt, hvornår sidste dag er for ansøgning om penge til Byfornyelsen. Det skal 
også fremgå hvornår pengene skal være udbetalt, så vi ikke mister dem fra Byfornyelsespuljen. Bjørn vil 
opdatere budgetarket, så der er bedre overblik over de konkrete projekter mv.   

G.     Nøjagtige procedurer for ansøgning, bevilling og udbetaling af midler til Byfornyelsen. Procedurerne skal 
nedfældes, så ansøgere i Byfornyelsesgruppen, den kommunale forvaltning og politikkerne i relevante 
udvalg og kommunalbestyrelsen alle kender vilkårene og kan arbejde ud fra samme simple regelsæt. 
Bjørn gennemgår den aftalte procedure for beslutning af projekter. 

H.      Bevilgede penge skal uophørligt udbetales på anfordring. Alle er enige om, at regninger skal betales til 
tiden i kommunen. Det arbejdes der også for, nævner Bjørn. 

I.       Kommunens embedsperson skal fremme Bysamarbejdets ønsker bedst muligt. Det betyder, at såfremt 
der mangler relevante oplysninger til behandling af projekter og  ansøgninger skal dette påpeges i så god 
tid, at materialerne kan fremlægges på førstkommende Bymøde, for ikke at forsinke sagsbehandlingen. 
Alle er enige i det, og at det også er et fælles ansvar at få det til at virke bedst muligt. 

J.       Information fra Bysamarbejdet med f.eks. informationstavler. Se bilag med aflåselige A3-inforammer. 
Pris pr. stk. kr. 7.142 excl. moms + opsætning. Det besluttes, at vente med dette punkt. Fx skal 
arbejdsgruppernes behov for inforamme afklares, ligesom en evt. udformning og placering af rammerne 
skal konkretiseres nærmere.   



K.      Dialog med borgerne i Hvalsø om byudvilkingen f.eks. via Facebook. Alle interesserede kan blive oprettet 
i Vores-Hvalsø-gruppen via Kari. 

L.       Information om status fra FORS. Se ovenfor.  
M.    Informationer om status for Kulturaksen/-strøget. Se ovenfor. 
N.     Helhedsplan for hele Søområdet. Se ovenfor. 
O.     Dialog om oprettelse af Hvalsøfond. Punktet overgår til kommende møde i sammenhæng med Byens 

Hus.. 
 
Venlig hilsen 
Merete, Lene, Kirsten, Ole, Søren og Rolf 
 

Fra Kunst- og forskønnelsesgruppen/stationsgruppen den 26-10-2018 
Hvalsø Byudvikling 
til Bysamarbejdets møde 
Den 29. oktober 2018 
 
Følgende punkter ønskes behandlet på Bysamarbejdets møde den 29. oktober 
2018: 
 
1. Fremtidig vedligeholdelse af installationer/projekter som er tilvejebragt/etableret af grupperne under 
Bysamarbejdet! Der ønskes en bekræftelse fra Lejre kommune af, at installationer/projekter tilvejebragt af 
grupperne under Bysamarbejdet overdrages til Lejre kommune til fremtidig ren- og vedligeholdelse i kommunalt 
regi.Vi finder det ganske uholdbart, at det skulle være de involverede grupper, der skal stå for dette arbejde ud i 
al fremtid. Hvordan vil de etablerede projekter og installationer mon så se ud om bare fem år, når 
byfornyelsesarbejdet for længst er afsluttet og hvad om 10 år. Det holder ikke. 
 
Det bliver aftalt, at vi må afklare driften af de konkrete projekter et af gangen – hvad de engagerede i 
lokalsamfundet bidrager med, og hvad Lejre Kommune byder ind med. Og at vi ikke kan realisere projekter, der 
ikke kan driftes på en bæredygtig måde. Omvendt kan det sagtens være, at den kommunale drift kan bidrage, 
ligesom de jo også gør i forhold til flere konkrete projekter, men det skal aftales og prioriteres først.   
 
2. Juleudsmykning på stationsforpladsen, etablering af stikkontakt og lys på 
skiltetræet julen 2018. Der søges om: 
 
1. penge til køb af lyskæder og et stk. kraftig rundstok, der skal bære lyskæderne, 
samt materialer til fastgørelse af rundstokken på skiltetræet 
1.500,- kr. Det var der opbakning til. 
2. Etablering af vandtæt stikkontakt i den runde bænk 3.500,- kr. 
I alt 5.000,- kr. Det var der opbakning til. 
3. Udendørsbelysning på stationsbygningen. 
Der søges om: 
1. Penge til udskiftning af gamle pærer til nye led-pærer i de gamle lamper 
samt nyt tænd-sluksystem til de 4 lamper. 
I alt 5.000,- kr.. Det var der opbakning til. 
4. Hvor langt er man nået i det kommunale regi med bevillingsprocessen for 



penge til lys på fuglen?? Se ovenfor. Endelig beslutning på KB-møde 30/10. 
Vi beder venligst om at får ført til referat på Bysamarbejdsmødet: 
Hvor ligger sagen i systemet på nuværende tidspunkt, hvilke instanser sagen i 
øvrigt skal igennem fra nu af og hvornår vi kan forvente, at midlerne er 
bevilget og til rådighed. Se ovenfor. Endelig beslutning på KB-møde 30/10. 
5. Hvor langt er man nået i det kommunale regi med bevillingsprocessen for 
penge til maling af viadukten?? Se ovenfor. Endelig beslutning på KB-møde 30/10.  
 
Som for ovenstående punkt beder vi venligst om at får ført til referat på 
Bysamarbejdsmødet: Hvor ligger sagen i systemet på nuværende tidspunkt, hvilke instanser sagen i øvrigt skal 
igennem fra nu af og hvornår vi kan forvente, at midlerne er bevilget og til rådighed. Se ovenfor. Endelig 
beslutning på KB-møde 30/10. Midler er til rådighed efter de er bevilget politisk. 
 
6. Resumé af referatet fra Bysamarbejdsmøderne! 
Vi har et forslag gående på, om det ikke ville være en god idé, at udarbejde et 
oplysende resumé af referatet fra de løbende Bysamarbejdsmøder. Eventuelt 
til indrykning i Midtsjællands Folkeblad. Der var opbakning til oplysende referater, men ikke i første omgang til 
indrykning af annoncer i Midtsjællands Folkeblad. 
 
På ovennævnte gruppers vegne. Vi ses på mandag. 
Mvh. 
Leif E. Petersen 
 
 
 


