REFERAT: MØDE 7 I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 30. JANUAR 2018

DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Rolf Hegedys, Charlott Bamford,
Gert Fabrin, Merete Grunnet og Niels Sommer (Skolebestyrelsen fra Hvalsø Skole i stedet for Louise Bonde
Raasthøj). Fra administrationen: Bjørn. Afbud fra Tom E. Thomsen, Ole D. Jensen, Rene Jørgensen, Erwin Næs,
Søren Jepsen.
DAGSORDEN & REFERAT: TEMAMØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 30. JANUAR 2018


17:00. Velkommen til temamøde.



17:05. Præsentation og drøftelse af områdefornyelsens overordnede økonomi og projektramme. Bjørn
præsenterer oversigt og regneark.
Se vedhæftede regneark. Overordnede budget i ark 1 og detaljeret budget samt besluttede projekter i
ark 2.



17:30. Præsentation af bevilgede projekter – og drøftelse af deres placering i budgettet.
De besluttede projekter blev gennemgået og placeret på budgetrammer.



18:30. Tidsplan for områdefornyelsen: Vi bygger en tids- og projektplan frem mod 2021, så meget som
vi kan.
Der blev gennemgået overordnede tidsrammer for arbejdet med Kulturstrøget, Separatkloakeringen og
Hovedgaden, mens tidsplanen for de mindre projekter ikke blev færdiggjort. Bjørn sender inden mødet
12/3 opsummerende tidsplan ud med mødeindkaldelsen til orientering og godkendelse.



19:30. Indkomne forslag, orientering og diverse til behandling: Forslag om ny
arbejdsgrupperepræsentant i Bysamarbejdet Hvalsø: Rebecca Bang Sørensen fra ”Hyldegårdens
Udvikling” – Tema om udbygning af byen og samarbejder i forhold til bymidten mv. Status
Kommunikation (Facebook), Trafikforsøg, Viadukten, Kulturstrøget, Vandet i Hvalsø, Udviklingsplan for
Hovedgaden, Bygningsfornyelsen, Byens dag, Stader til torveaktiviteter mv.
Spørgsmålet om udvidelse af Bysamarbejdet med nye repræsentanter fyldte en del, og dette punkt skal
behandles videre på mødet i Bysamarbejdet 12/3 sammen med spørgsmålet omkring mødedeltagere,
hvem der inviteres til møderne mv. Det blev indtil videre besluttet at invitere Rebecca til mødet i
Bysamarbejdet 12/3 for at starte dialog omkring samarbejder op.
Kari forsøger at starte lidt kommunikation i facebookgruppen, så vi kan få nogle erfaringer med det.
Bjørn orienterede om, at der er testet nye blidere 40 km/t-godkendte bump. Der afholdes møde i
Hovedgade & Trafikgruppen 12/2, hvor det afklares, hvad der skal ske med de igangværende forsøg i
Hovedgaden, udskiftning af bump til blidere typer mv.
Bjørn orienterede kort omkring kommende møder omkring separatkloakeringen i Hvalsø og arbejdet
med Kulturstrøget – begge projekter følges tæt i Bysamarbejdet. Desuden omkring, at vi på næste
møde 12/3 skal have taget beslutning omkring bygningsfornyelsesmidlerne, så de kan komme ud og
arbejde samt få fastlagt dato for byens dag 2018.



20:00. Tak for i dag.

