
REFERAT 
MØDE I BYSAMARBEJDET 
26-04-2021: TEAMS FRA 17-18 
 

 
 
 
DELTAGERE  
Lene Creutzberg, Helle Weiergang, Ole D. Jensen, Kirsten Aalbæk og Rolf Hegedys. Fra 
administrationen: Bjørn Henrichsen. Afbud: Merete Grunnet, Lars Hansson, Ida Andreasen 
og Palle Bruselius 
 
DAGSORDEN & REFERAT 
 

 17.00: Velkommen i Teams. 

 17.10: Kort nyt fra arbejdsgrupper: ”Bordet rundt”. 
 
Arbejdsgrupperne orienterer kort. 
 

 17.20: Bygningsfornyelse. 
 

Bysamarbejdet drøfter de fem ansøgninger, der er sendt ind via mail, herunder: 
 

 Stationsbygningen (istandsættelse af facader mv.) 

 Det gamle Mejeri (nedrivning af bygninger i gasbeton, istandsættelser af facader og 
grønt byrum mod Hovedgaden) 



 Hvalsø - Det Gamle Hotel (istandsættelse af den gamle sal) 

 Hovedgaden 48 (nyt tag)  

 Hovedgaden 29A (nye vinduer mv. i stueetagen)  
 
Der søges samlet set for lidt under 1. mio. kr., der nogenlunde svarer til, hvad der er tilbage 
i puljen, såfremt alle ansøgninger tildeles 50% medfinansiering.  
 
Deltagerne fra bysamarbejdet drøfter, om der skal gives tilskud til alle ansøgere, hvis det er 
muligt budgetmæssigt og ansøgningerne overholder betingelserne for at søge. Der er 
forskellige synspunkter på sagen, men der er mest opbakning til, at midlerne skal ud og 
arbejde i byen. Og dette er sidste mulighed for at bruge af bygningsfornyelsesmidlerne. 
 
Skal der prioriteres mellem ansøgningerne, er der mest opbakning til at støtte projekterne i 
Hovedgaden 48 og Det Gamle Mejeri. 
 
I forhold til forskønnelse af Det Gamle Hotel lægger flere vægt på, at salen også kan blive til 
gavn for byen engang i mellem – foredrag mv. 
 
I forhold til Hovedgaden 29A er der tvivl om, hvor vigtigt projektet er i forhold til 
forskønnelse af Hovedgaden. Huset er jo ret pænt i forvejen. 
 
Projektet i Stationsbygningen drøftes også, og her er tvivl om, hvorvidt ejer/bruger-
forholdet er sådan, at de rent faktisk kan søge midler. 
 
Bjørn undersøger sidstnævnte i forhold til alle ansøgningerne.  
 

 18.00: Tak for i dag. 
 
 


