
 

 

5. møde i Blomstrende by i Bevægelse 
 
  
Tid:            Onsdag d. 15. juli kl. 16-18 
Sted:          Projektkontoret, Hovedgaden 12 

 

Deltagere:   Alison, Åse, Dorthe, Britta,  Anne Marie, Birthe, Ulla, Henrik & 
Flemming, Helle, Kari, Svend-Otto (ny deltager), Bettina 

 

Afbud: Alison, Bettina, Birthe  
Mødeleder: Bodil  
Referent: Emil 
 
 

 

 
DAGSORDEN STATUS/REFERAT 

Emne Bemærkning Opfølgning 
1. Godkende referat og 
dagsorden  

 

Dagsordenen blev ændret: Det blev 
besluttet at bruge første time af mødet 
til at byde velkommen til Svend Otte, 
som er nyt medlem i gruppen samt til 
midtvejsevaluering. Derefter at 
genoptage den normale dagsorden. Se 
referat fra evalueringen i særskilt 
vedhæftet dokument ”20 udsagn til 
debat”. 
 
Svend-Otto præsenterede sig som 
pensioneret skolelærer fra Hvalsø 
Skole, der bor på Sandbechs Alle og 
har været nabo til søområdet i 45 år. 
Svend-Otto er bekymret for mere støj 
fra området, da han har dårlige 
erfaringer fra tidligere, hvor naboerne 
ikke er blevet hørt om fx en multibane. 
Der har også været støjproblemer med 
unge, der 5-6 gange (pr. sæson?) har 
kørt en bil ned til søen fra nordsiden og 
holdt fest med fuld tryk på bilradioen. 
De store træer på øst- og vestsiden af 
søen er en del af en arkitekttegnet 
større ellipse, hvor bl.a. toppen 
udgøres af en række store sten oppe 
ved stationen. Svend Otto mener, at 
planen nu, efter 25 år er ved at være 
fuldbyrdet og at området fungerer fint, 
som det er. 

 
 
 
 
 
 
Resultatet af evalueringen 
drøftes på næste møde. 

2. Sket siden sidst 
 

• Temagruppen 
Velkommen til 
Hvalsø 

• Temagruppen 
Byforum 2015 

 

 
 
Byforum 2015: Gruppen arbejder med 
den fremtidige organisering af byens 
frivillige, gennemførelse af en 
visionsproces samt Områdefornyelse 
(der er søgt om 4 mio. kr. i statsstøtte 
til en områdefornyelse af bymidten til i 
alt 12 mio. kr. Svar på ansøgningen 

 



 
 
 
 

Side 2 af 4 

skulle have ligget 1. juli men er udsat, 
fordi Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter er blevet nedlagt.)  Vi 
forventer, at en områdefornyelse skal 
gennemføres, uanset om staten yder 
tilskud, men den kommer til at længere 
tid, hvis kommunen skal betale det 
hele selv.  

3. Det samlede areal  
 

• Forslaget til u-
slåede græspartier 
fra Habitats 

• Økonomi  
• Tidsplan 
• Samlet 

(beplantnings/drifts)
plan for området 

 
 
Oplæg fra Habitats til, hvor der evt. 
kunne laves forsøg med uslåede partier 
var fremsendt før mødet. Der var ikke 
stemning for slåningsforsøg. 
 
Der skal laves en samlet beplantnings-, 
indretnings- og driftsplan for området, 
og den skal koordineres med den 
samlede vision for byen og den 
samlede plan for områdefornyelsen. 
Hvis vi får penge til områdefornyelse 
kan penge herfra bruges til 
konsulentarbejde. 
 
Anne-Marie tilbyder at tegne en 
beplantningsplan i regi af sit firma, hvis 
gruppen vil bevilge et mindre beløb til 
formålet, da det tager en del timer at 
udarbejde en ordentlig plan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gruppen skal arbejde videre 
med 
funktionskrav/succeskriterier 
før en samlet plan kan 
udarbejdes. 

4. Legepladsen og Bib-
cafeen 
 

• Liggestolene ved 
søen 

• Forslag til fælles 
arbejdsdag, hvor vi 
sætter legepladsen i 
stand 

• Økonomi 
 

 
Regnskabet blev omdelt. Der er brugt i 
alt 7.500 kr. til indretning af bib-
cafeen. 
Liggestolene var for dårlig kvalitet, og 
vi får pengene tilbage. Evt. liggestole 
og andet inventar skal være mere 
robust (vi har efter mødet lavet nogle 
pallemøbler, se vedhæftet billede).  
 
Bodil har skrevet til driften om at få ny 
jord i plantekasserne og afventer svar, 
så vi ved, hvornår de kan tilplantes. 
Driften er indstillet på at udskifte sand i 
sandkassen m.v. Anne-Marie har gode 
kontakter, og vil gerne bestille, når der 
skal købes planter. 
 
Der skal være et møde med 
Kommunale Ejendomme om, hvordan 
området ved Søpavillonen skal 
efterlades. Kommunale Ejendomme 
havde i udgangspunktet planer om at 
fjerne al belægning, men det er næppe 
hensigtsmæssigt i forhold til den 
tegning. Alison og Ulla har lavet 
sammen? Alison vil gerne deltage i 
møde herom, hvem ønsker også at 
deltage? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodil indkalder, når hun hører 
fra Kommunale Ejendomme 
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5. Unge-området 
 

• Fælles 
byggeprojekt(er) 

• Økonomi 
• Tidsplan 

 
Vi nåede vi ikke at drøfte dette punkt 
nærmere. (til orientering har Emil talt 
med forskellige unge i byen. De viser 
ikke den store interesse for at 
eksperimentere med en ”sandstrand” 
på stedet)  

 
Der er set i lyset af 
evalueringen behov for at 
drøfte grovskitsen for 
disponering af arealet til 
forskellige formål. 

6. Cross-fit-området 
 

• Emil har undersøgt 
mulighederne 

• Økonomi 
• Tidsplan 

 
Emil har været i kontakt med Christian 
Kunsemüller (PHI, paraply organisation 
af idræts- og foreningslivet i Hvalsø), 
som alle er meget interesserede i at få 
etableret et multifunktionelt 
træningsområde, og synes, at en 
lokalisering i området mellem Skolevej 
og Søvej er god.  
(Tidligere projekt har været i spil, se 
vedhæftede filer). 
 
Et godt anlæg kan fås for mellem 
150.000 og 200.000 kr., når 
Maskinforretningen, Savværket (og 
senest Stengården Grusgrav) bidrager 
med gode tilbud på materialer.   
 
Hvis man beslutter at bevilge et beløb 
fra temagruppen, kan det benyttes til 
at søge yderligere midler via diverse 
fonde. Emil vil gerne søge Spar Nord 
Fonden, LOA, Nordea mm, som har 
deadline d. 15.8 (Spar Nord), men der 
blev ikke truffet beslutning herom Der 
lægges vægt på de lokale og regionale 
fondsmidler, der tilgodeser det lokale 
liv.  
 
Hvalsø Brugsforening samt Hvalsø 
Gymnastikforening ønsker ligeledes at 
donere penge til et projekt, hvis det 
bliver til noget.   
 
Faste anlæg skal integreres i den 
overordnede plan for områdefornyelse, 
som skal i høring. 

 
Se ovenfor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ”Ældreområdet” 
 

• Siddemulighed 
• Beplantning 
• Økonomi 

 
Der er fundet et bord-bænkesæt, som 
vil blive sat i området med det samme. 
Der er behov for at arbejde videre med 
indretning og beplantning af området. 
 

 

8. Kulturnatten fredag 
d. 28. august  
 

• Kl. 16-? 
• Økonomi 
• Aktiviteter – hvem 

gør hvad, hvornår? 
 

 
Der var enighed om ikke at tage 
munden for fuld. Hvis man vil lave en 
større indvielse, må det vente til 2016.  
 
På kulturnatten kan vi i tidsrummet fra 
kl. 16-18 servere kaffe og kage i Bib-
cafeen, hvor de kan fortælle 
interesserede om arbejdet i 
temagruppen. Biblioteket vil gerne 

 
 
 
 
 
Kulturnatten skal forberedes 
nærmere 
 
Kontakt Emil for gode idéer 
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holde åbent til formålet. 
 
Der skal ligge en liste på bordene, hvor 
man kan skrive sig på, hvis man er 
interesseret i at være med i ”Bib-
cafeens venner” – en gruppe, som 
holder øje med og vedligeholder 
området i fremtiden. Dorthe har haft 
gode erfaringer fra en tilsvarende 
frivillig gruppe omkring Rutsker 
Byhave, hvor man hyggede sig med at 
mødes hver 14. dag. 

Kari sikrer dette 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste skal laves 
 

9. Eventuelt – herunder 
opsummering og næste 
møde 

Næste møde onsdag d. 12. august kl. 
16-18 
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