
 

 

3. møde i Blomstrende by i Bevægelse 
 
  
Tid:            Onsdag d. 3. juni kl. 16-18 
Sted:          Projektkontoret, Hovedgaden 12 

 

Deltagere:  Alison, Åse, Dorthe, Britta,  Anne Marie, Birthe, Ulla, Henrik & 
Flemming, Helle, Kari, Lars 

 

Afbud:   
Mødeleder: Bodil  
Referent: Emil  

 
DAGSORDEN STATUS/REFERAT 

Emne Bemærkning Opfølgning 
1. Godkende referat fra 
sidste møde 
 
 

 
 

 

2. Sket siden sidst 
 
Blomstrende by i 
bevægelse 
 
Velkommen til Hvalsø 
 
Byforum 2015 
 
 

 
 
Emil og Bodil fortæller om møde på 
Hvalsø Skole, møde med Sille, Jane og 
Susanne. Møde med Palle, drøftelser 
med Kari og med Kommunale 
Ejendomme. 
 
Nyt fra andre? 

 

3. Her-og-nu-projekter 
 
Café, strandstole, strand 
til de unge 
 
 
 

Vi fornemmede enighed om konkrete 
her-og-nu projekter. Et byrum for de 
unge.  
 
Bibliotekscaféen der åbner sig mod 
søen. Café- og udemøbler hvor man 
kan slå sig ned og hygge sig. 
 
Aktivitets-crossfit område.  
 
Sandstrand til de unge 

Vi har købt møbler. Vi håber, at I tager 
godt imod dem. 
 
Emil præsenterer forslag. Har kontaktet 
et ekspert konsulent firma 
(http://www.uno.dk/).  
 
Og kontakt til Thomas Dambo 
(http://mrdambo.wix.com/thomasda
mbo-2). 

4. Åbningsevent for 
legeplads/cafe/bibliotek
/kulturhus 
 
 

Medio August- eller?  
Hvad kunne en åbningsevent bestå af? 
Plan B for dårligt vejr? Arbejdsgruppe? 
 

Palle sætter Åse i stævne. Lejre 
Lokalavis formidler byens nye byrum 
ved søområdet.   
 
Gruppens deltage må gerne byde ind 
med konkrete idéer til et åbningsevent. 

5. Skitse- Workshop 
 
 
 

Vi legede med ord og billeder. Hver af 
gruppens medlemmer præsenterede 
deres overordnede visioner og drømme 
med ”byens åndehul”.  
 
Kvalificerede bud på den korte- og den 
langebane.  
 
 

Bodil og Emil samler op. Vi præsenterer 
gruppens og idébankens visioner, som 
skal anvendes til et skitseforslag på en 
dispositionsplan og den langsigtede 
strategi med området. 

6. Eventuelt – herunder 
opsummering og næste 

Vi blev enige om, at næste møde finder 
sted den 24. juni. Kl. 16-18. 

 

http://www.uno.dk/
http://mrdambo.wix.com/thomasdambo-2
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