REFERAT: FJERDE MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 9. Oktober 2017
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Ole D. Jensen, Rene Jørgensen, Rolf
Hegedys, Charlott Bamford, Gert Fabrin, Erwin Næs, Søren Jepsen, Merete Grunnet og Tom E. Thomsen.
Afbud fra: Louise Bonde Raasthøj (arbejde). Fra administrationen deltog: Kari og Bjørn.


17:00. Velkommen til alle og kort referat fra søndagens ”Plantedag i Hvalsø” samt udviklingsdag for
byer og landsbyer i Osted. Velkommen til nyt medlem i Bysamarbejdet, Tom E. Thomsen, fra
Kulturkaravanen.
Der var stor glæde over plantedagen, som var meget vellykket og rar at være med til – flot arbejde.
Bjørn orienterede om udviklingsdagen for byer og landsbyer, der var samme søndag som Plantedagen.
Tom præsenterede sig selv, Bysamarbejdets nye medlem fra Kulturkaravanen. Han er klar til at tage en
tørn for byen, det er stærkt, og han blev taget godt imod.



17:05. Samarbejdskultur for Bysamarbejdet Hvalsø: Vi bidrager fortsat til den behagelige, inkluderende
og konstruktive atmosfære, som alle har lyst til at være med i. Kort drøftelsen om suppleanter fra

arbejdsgrupperne og andre interesserede også kan deltage i Bysamarbejdets møder. Kunst- og
Forskønnelsesgruppen motiverer.
Der var enighed om, at alle er velkomne til at komme og præsentere ideer og projekter på
Bysamarbejdets møder i afgrænsede tidsrum, men også om, at dagsordenen er så presset tidsmæssigt,
at der er behov for arbejdstid for Bysamarbejdets valgte repræsentanter.
Det blev foreslået, at man som et supplement til Bysamarbejdets møder kunne holde mere åbne og
mere tematiske i Bysamarbejdet, hvor alle inviteres med, og hvor man kan komme i dybden med
forskellige projekter og emner, der ikke er tid til på Bysamarbejdets ordinære møder. Fx om udvikling
af Hovedgaden, separatkloakering og vandet i Hvalsø mv. Det var der bred opbakning til.


17:10. Status for arbejdsgrupperne: Bordet rundt – arbejdsgrupperne fortæller.
Rolf fra Historiefortælle/Hvalpestigruppen fortalte om Hvalpesti-projektet. Flere engagerer sig i
arbejdet, nye medlemmer kommer til gruppen, og der arbejdes nu på de første skilte. Rolf lægger op til
samarbejde med alle andre grupper om steder i bymidten, der kan være en del af Hvalpestien.
Rene fra Aktivitetsgruppen fortalte om torvedagene på Kropladsen, der vokser langsomt – flere og flere
stadeholdere kommer til, herunder blandt andet chokolade, vin, musik, historiefortælling til børnene,
smagsprøver på musical, græskar mv. Aktivitetsgruppen kan nås via denne mail nu:
aktivitetsgruppe4330@gmail.com.
Lene fra Hovedgadegruppen fortalte om de tiltag og forsøg med trafiksikkerhed, der snart går i i gang i
Hovedgaden. Hun nævnte også busturen 7/11, hvor Hovedgadegruppen sammen med FORS A/S og
andre interesserede tager ud og ser på synergiprojekter, hvor vand og byudvikling går hånd i hånd. Alle
er velkomne.
Peter fra Frodighed og Samspil fortalte om plantedagen. Om at Bibliotekshaven er et vedvarende
projekt, der aldrig bliver færdigt – det er en proces, der vedvarende vokser i frodighed og samspil og
gror i bymidten. Han roser også synergierne mellem grupperne, hvor aktivitetsgruppen og
kulturkaravanen fremadrette kan være med til at skabe liv i haven. Kari fortæller lidt om det åbne
bibliotek, hvor den skarpe grænse mellem by og bibliotek gradvist udviskes – at tingene flyder sammen
på en god måde med bibliotekshaven.
Ole fra Stationsgruppen fortalte om arbejdet med ”Lys på Fuglen”, der går fremad, og Charlott fra
Kunst- og Forskønnelsesgruppen fortalte om ”Skiltetræet”, hvor der er dialog med relevante
håndværkere. Skiltetræet realiseres efter planen først i det nye år. De to grupper arbejder tæt
sammen.



17:25. Foreningsrepræsentanterne fortæller: Hvad sker der i foreningerne?
Gert fra Hvalsø Bylaug fortalte, at Bylauget har afgivet høringssvar på nabohøring vedrørende
Søtorvets parkeringspladser, så det blandt andet så vidt muligt sikres, at der er flest mulige
parkeringspladser til rådighed i bymidten og Hovedgaden, mens der ventes på etableringen af det nye
parkeringsareal. Bylauget har desuden afgivet høringssvar på kommuneplanen.
Tom fra Kulturkaravanen fortæller om foreningens store musikprogram i 2018, og der bliver snakket
om muligheder for ”open-air-bio” ved søen.

Merete fra PHI berettede om afholdt møde omkring Parkourprojektet, hvor en del deltog. Både unge
og gamle, orienteringsløbere, gymnastikfolk, mountainbikere, bylaug mv. Der arbejdes med projektet,
så det kan blive relevant for flere målgrupper. Det er flot.
Erwin Næs fra Hvalsø Bio fortalte om den store ombygning i biografen, der er ved at være afsluttet.
Billetsalget er heldigvis ved at være på niveau igen, og i biografen arbejder de med at få faglige syn på
udsmykning af vægge – det skal ikke være galleri mere. Erwin følger desuden udviklingen af
Stationsområde.


17:40. Kommunikationsplatform og øvrige input til den aktuelle kommunikation: Etablering af
kommunikationsplatform er i gang jf. beslutning på sidste møde. Facebookgruppen klar i uge 43.
Folk glæder sig til, at mulighederne for at kommunikere bedre udvikles.



17:45. Bygningsfornyelse: Det drøftes, hvordan vi kommer videre med aktivering af puljemidlerne.
Bjørn nævnte behovet for, at dem, der har ansøgt om bygningsfornyelsesmidleR, får svar omkring den
videre proces. Det var der enighed om, at det blev besluttet, at der skulle være en ny ansøgningsrunde
i første del af 2018, hvor det er klarere, hvad pengene mere præcist og strategisk skal gå til. Der var
også enighed om, at Bysamarbejdet og evt. andre interesserede skal gå en tur i Hovedgaden snart for
at få begyndt på den nærmere præcisering af, hvordan pengene bedst bruges og giver størst effekt.
Rolf nævnte også, at der skal bruges andre erfaringer fra fx Roskilde, når det gælder skiltepolitik.
Charlott nævnte lyst til studierejse til Röstjunga (60 km nord fra Malmø), hvor byen selv har købt
ejendomme og vendt en negativ udvikling.



18:05. Håndtering af udlæg og køb af ydelser: Rene fra Aktivitetsgruppen ønsker afklaring omkring
mindre indkøb hos leverandører, der ikke sender faktura etc.
Det blev besluttet, at Bjørn skal undersøge sagen og komme med et bud på næstekommende møde i
november. Her blev det også nævnt, at vi snarest muligt skal have et etableret et regneark med alle
områdefornyelsens projekter med angivelse af, hvor i områdefornyelsesprogrammets indsatser og
rammer projekterne belaster. Bjørn er på opgaven, og det fremlægges hurtigst muligt.



18:15. ”Kulturstrøget” (arbejdstitel) og etablering af P-Plads ved Søtorvet: Der er jf. sidste møde
indhentet to tilbud på løsning af opgaven. Se vedhæftede.
Der var bred enighed om, at tilbuddet fra SLA var bedst egnet, og at vi skal gå videre med det. Der var
dog også enighed om, at tilbuddet skal præciseres sammen med rådgivere, så processen og ydelserne
bliver endnu mere klare. Alle er enige om, at vi skal arbejde på at få arbejdet gennemført i 2017, så
Søtorvet hurtigst muligt kan komme i gang med etablering af den nye parkeringsplads.



18:35. Koordinering af opgaver mellem arbejdsgrupper: PHI motiverer og lægger op til fælles drøftelse.
Merete fra PHI nævnte behovet for at arbejdet med Parkour-projektet tænkes sammen med øvrige
indsatser – at grupperne komplementerer hinanden og taler på tværs. Gert støtter op, og alle er enige
om, at det er helt afgørende for de gode projekter.



18:45. Lille pause.

INDKOMNE FORSLAG, IDEER OG KORT NYT
 18:50. Gert Fabrin og Hvalsø Bylaug foreslår følgende til drøftelse i Bysamarbejdet Hvalsø: "Udvalget for
Teknik & Miljø har givet dispensation til Søtorvet, således at parkeringspladserne ikke behøver at være
anlagt ved åbningen af Søtorvet. Hvalsø Bylav mener, at der som følge af åbningen af Søtorvet bør
etableres tidsbegrænset parkering på Hovedgaden på samme side som Søtorvet af hensyn til denne
sides beboere og forretningsdrivende. Disse pladser vil ellers naturligt blive optaget af Søtorvets
kommende beboere m.fl. til gene for de nuværende beboere og forretningsdrivende."
Der er enighed omkring problemet, og at der så vidt muligt skal arbejdes for at sikre, at der, mens vi
venter på etablering af parkeringsarealet, er nok p-pladser i bymidten, Hovedgaden mv. Bjørn nævnte,
at trafikafdelingen allerede er inde i den tankegang, og at der arbejdes på sagen. Gert nævner også, at
der flere steder i Hovedgaden, fx ved Lucas Pizza, sker uhensigtsmæssig parkering, og at der måske
gennem optegning af nye parkeringsbåse kan løses noget.
 19:00. Forslag fra Kunst og Forskønnelsesgruppen: Der ansøges om 10.000 kr. til faglig lyskonsulent, der
kan udarbejde og facilitere sammenhængende lysløsninger til viadukten og lyset på fuglen. Der
ansøges om at bruge op til 500 kr. af overskydende budget i 1804-plads-projektet til honorering af
Hans Kurt Stenhugger samt midler til køb af 200 påskeliljer til 1804-pladsen fra samme budget. Sidst
søges der om 5.000 kr. til køb, opsætning og bortskaffelse af juletræ på Stationspladsen.
Der var opbakning til det hele. Peter nævnte, at det var en rigtig god ide med lysfolkene. Og særligt
dem, der har et konkret og faglig viden om lys.


19:10. Forslag fra Aktivitetsgruppen ved Rene: Aktivitetsgruppen søger om penge til en byggepladstavle
63 Amp. Så man får mulighed for at lettere at arrangere aktiviteter på Kropladsen, der bruger strøm.
Pris ca. 15.000 kr. samt et 10m kabel til 63 amp. 6.000 kr. Der søges desuden midler til støtte af
Halloween-arrangement, der afholdes den 14. oktober. Underholdning børn & voksne. 3.000 kr.
Græskar. 1.000 kr. Service 1.000 kr. Knive til at skære græskar. 300 kr. Halloween pynt 1.500 kr. Sikring
af stativer skrælle stropper 8 stk. a 200kr. = 1.600 inkl. stormpløkker.
Rene nævnte, at han havde modtaget tilbud på byggepladstavle og kabel, der samlet set er i
størrelsesordenen 10-15.000 kr. og dermed billigere end forslaget. Der var opbakning til at støtte
indkøbet, der vil gøre det lettere at afvikle arrangementer på Kropladsen og på sigt også gøre dem
billigere. Der var ligeledes opbakning til at støtte gennemførelse og etableringsomkostninger i
forbindelse med Halloween-arrangementet, der er med til at opbygge kapacitet i arbejdet med at
skabe liv og fremadrettet bæredygtig aktivitet på Kropladsen. Der var dog også bred enighed om, at
støtte til dette arrangements ”underholdnings-del” er et særsyn, og Bjørn nævner, at der i forhold til
områdefornyelsesprogrammet er mulighed for at støtte aktiviteter, og at det er vigtigt, men at
aktiviteterne skal have en klar forbindelse til udviklingen af bymidten, og desuden at midlerne i høj
grad også skal være med til at opbygge kapacitet til at gennemføre arrangementer og skabe liv i byen,
som fx bedre adgang til el, telte til markedsaktiviteter mv.

 19:20. Hovedgaden 20: Forlag fra Søren Jepsen og Gert Fabrin vedr. køb af ejendommen. Se
vedhæftede.

Der var bred enighed om, at situationen i Hovedgaden 20 er meget trist, og der var opbakning til, at
brevet fra Søren og Gert bringes videre til politisk behandling på vegne af Bysamarbejdet. Huset
nævnes af flere som et muligt ”byens hus”, og Gert nævner, at han tror, at der er gode muligheder for
at få fondsmidler til projektet.


19:30. Nye skilte ved stationen: Se vedhæftede orientering fra administrationen: Notat_placering af
skilte_Hvalsø Station. Der ønskes kommentarer fra Bysamarbejdet og Stationsgruppen: Vi tænker, at
det vil være smart at involvere Vores Hvalsø gruppen i den nærmere placering af skiltet. Hvordan gør vi
det bedst? Vi overvejer også, at ”Vores Hvalsø”-projektet evt. kunne få den ene side af skiltet. Giver det
mening?
Gert nævnte, at der bør være skilte eller skiltning på begge sider af stationen. Det blev aftalt, at
interesserede fra Bysamarbejdet skulle møde på stationen med administrationen for at tale om den
konkrete placering.



19:35. Behov for samtænkning af parkourbane og planteaktiviteter/skovhave ved Bibliotekshaven: Se
vedhæftede bilag – grøn markering.
Der blev lagt op til, at partnerne skal tale sammen og finde en god løsning.



19:40. Ansøgning om støtte til Kulturnatten: Se vedhæftede forslag fra Hvalsø Kulturnat.
Der var enighed om, at det er svært at støtte ansøgningen, da den knytter sig snævert til en
cirkusforestilling, og kun i mindre grad forklarer, hvordan aktiviteten helt konkret er med til at udvikle
bymidte i overensstemmelse med byfornyelsesprogrammet. Der var dog enighed om, at Kulturnatten
er en stor og væsentlig begivenhed i Hvalsø, der kan en masse i forhold til Hovedgaden og byens liv, og
at man derfor er meget åbne for Kulturnatten i forhold til andre forslag og samarbejder.



19:45. Kort orientering: Områdefornyelsens dag: Skal vi fastlægge en dag i foråret 2018? Vandet i
Hvalsø: Nyt om separatkloakeringen samarbejdet med FORS A/S mv. Studietur i november, RUCgruppe med på vognen. Stader til torveaktviteter: Opfølgning på tidligere ansøgning fra GRO – møde
planlægges inden årets udgang. Støttemuren: Projekt i gang.
Der blev orienteret, og der er stadig enighed om en områdefornyelsens dag i 2018, men dato nåede
ikke at blive fastlagt - og det blev nævnt, at det nok også være et andet navn.



19:58. Tak for i dag, lynevaluering af mødet, og lille fælles skål i saft.
Den fælles oplevelse var, at mødet var en god oplevelse. Kun enkelte gange blev det for presset.
Merete mener, at vi er ved at lære det. Rolf mente, at det var skidt, at Bjørn ikke havde nået at bestille
sandwich, og at der kun var kage, og det var Bjørn enig i. Charlott nævnte, at det vil være godt med
supplerende mødeformer, som fx de førnævnte og mere åbne temadrøftelser, hvor man kan nå mere i
dybden med det faglige. Tom sagde, at der var god stemning og fint at der blev truffet gode
beslutninger. Lene nævnte, at der stadig er lidt for meget på dagsordenen. Peter supplerede, at det nu
begynder at blive til rigtige arbejdsmøder. Erwin mener, at der er god struktur og flow, men at vi skal
overveje, at koge lidt ned på punkter, hvis det er muligt. Desuden at der kan fokuseres endnu mere på
det, der er væsentligt at tale om, og det der bare skal besluttes. Gert afsluttede med at sige ”Godt
møde”.

