
 
 
 
 
REFERAT 
MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ  
DEN 17. JUNI 2019 FRA 17-20 I HVALSØ BIBLIOTEK 
 

 
 
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Ole D. Jensen, 
Søren Riberholdt, Rolf Hegedys og Gert Fabrin. Fra administrationen: Bjørn Henrichsen & Kari 
Haugan Engberg. På besøg: Ida Andreasen fra arbejdsgruppen – Byens Hus.  
 
Afbud & Ferie: Niels Sommer, Kirsten Albæk, Rene Jørgensen, Varny F. Hansen, Merete 
Grunnet og Frederik Dahl. 



 
DAGSORDEN & REFERAT 
----------------------------------------------------------------------------- 

 17.00. Velkommen til mødet. Travle tider. 
 
Bjørn orienterer omkring travlhed i administrationen. Derfor lidt lange svartider i de sidste 
uger. Det bliver bedre. 
 

 17.05. Byens Hus: Drøftelse af mulighederne for at åbne biblioteket op som et ”byens 
hus”. Lunde og Kari præsenterer og viser rundt – se vedhæftede. Arbejdsgruppen 
omkring ”byens hus” giver status. 

 
Lunde, leder af biblioteket, præsenterer ide om omdannelse af biblioteket til ”byens hus”. 
Ideen rummer:  
 

 Selvbetjent bibliotek, hvor borgerne selv har adgang via sygesikringsbevis.  

 Udvikling af ny aktivitetsplatform/rumprogram med brugerne af biblioteket, så 
biblioteksrummet kan leve op til brugernes og foreningernes behov. 

 Etablering af ny indgang til byens hus/biblioteket fra Kulturstrøget, der tydeligt ”inviterer 
ind” inkl. opgradering af udearealer. 

 
Der tages godt imod ideen, der er i overensstemmelse med byfornyelsesprogrammet, og som 
leverer meget for få penge. Der er afsat 700.000 kr. i byfornyelsesprogrammet til formålet, og 
en skrabet løsning vil starte omkring 2-300.000 kr. i dette regi. Det aftales, at biblioteket i 
samarbejde med arbejdsgruppen for byens hus, der blev nedsat på byens dag, præsenterer 
konkret ansøgning til mødet i Bysamarbejdet i august. Ansøgningen skal kobles med det øvrige 
arbejde med udvikling af en fælles kommunikations/aktivitetsplatform for byens mødesteder, 
samarbejdet med Lokale & Anlægsfonden, madstedet, genbrugsstedet, de nye steder omkring 
søen, hallerne, pinsearrangementet, kulturnatten, julearrangementer og alt det andet.  
 

 17.35. Status på aktivitetsgruppen. Behov for bredere kobling til byens kulturliv. 
 
Bjørn har været i kontakt med aktivitetsgruppen, og på næste møde afklares det, om der skal 
vælges nye repræsentanter til gruppen og arbejdet med aktiviteter i byens rum. Det samme 
gælder andre repræsentanter, der ikke er så aktive i bysamarbejdet. 
 

 17.45. Udvikling af Hovedgaden: Præsentation og drøftelse af proces. Fastlæggelse af 
dato i august. Invitation fra Kulturnatten. 



 
Vi drøfter den fremlagte tidsplan for arbejdet med Hovedgaden samt dets forudsætninger, der 
blev behandlet og godkendt på Økonomiudvalget den 19. juni 2019. Se punkt 11: 
https://www.lejre.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhAgendaSurface/GetAgendaPdf?agendaId=18
17&includeAttachments=False. Se selve tidsplanen i linket inkl. bilag. 
 
Bysamarbejdet foreslår at første workshop lægges tirsdag den 20. august fra 19-21:30. Bjørn 
undersøger det tidspunkt med rådgiverne og vender tilbage, hvis det af en eller anden grund 
ikke kan lade sig gøre. Invitationen til første workshop skal ud før sommerferien - senest i 
begyndelsen af juli. 
 
Bysamarbejdet siger ja til invitationen om at deltage på Kulturnatten 6/9, hvor vi blandt andet 
kan bidrage med information omkring udvikling af Hovedgaden mv.  
 

 18.00. Status på igangværende projekter på tværs af arbejdsgrupper/initiativtagere. 
Bordet rundt. 

 
Kort opsamling: Den nye fodgængerovergang inkl. lysregulering syd for stationen på Åsen 
anlægges efter planen efter sommerferien i august/september - på baggrund af initiativ fra 
Bylavet. Nye små flotte blomsterkasser på vej på Hovedgaden, jf. Lene. Ole fra 
Stationsgruppen: Indhentet tilbud fra Junkerhaven i forbindelse med nye træer på 
Stationsforpladsen. Mere information på vej samt konkret ansøgning til et af de kommende 
møder. Hullerne til træerne skal være så store, at træerne kan leve lang tid. Møde omkring 
udvikling af skiltetræet blev udskudt, kommer snarest muligt. Træningspavillioner anlægges 
efter planen i uge 34 med indvielse i uge 35. Maling af viadukten går i gang om lidt. Hvalpestien 
udvikler sig stille og roligt – går snart på sommerferie. Madstedet udvikles i samarbejde med 
skolen og Lars Hansson. Tests med årskalender / månedskalender går i gang - Kari er tovholder. 
Der arbejdes med planen for søområdet, hvor der er afholdt møder med administrationen og 
driften. Der er opbakning til arbejdet samt aftale om at starte med 3-4 steder omkring søen i 
første omgang. Planen skal høring før de endelige anlæg kan gå i gang.  
 

 18.30. Lille pause/sandwich. 

 18.40. ”Hvalsø-app”: Der skal synliggøre byens liv, tilbud, udvikling, kultur, handel mv. 
Frederik giver status. 

 
Overgår til næste møde. 
 

 18.45. Orientering om Futureland: Ungeinvolvering i Hvalsø. Camp 17-19. september i 
Hvalsø. Se https://www.futureland.dk/det-sker. 

https://www.lejre.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhAgendaSurface/GetAgendaPdf?agendaId=1817&includeAttachments=False
https://www.lejre.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhAgendaSurface/GetAgendaPdf?agendaId=1817&includeAttachments=False
https://www.futureland.dk/det-sker


 
Tages til efterretning. Dejligt vi får de unge med i byudviklingen. 
 

 18.50. Gennemgang af byfornyelsesprogrammet samt økonomiarket. Hvilke indsatser 
skal vi sætte i gang nu, så vi når i mål med alle projekterne. 

 
Vi gennemgår programmet. Vi er ok med, selvom vi nok også får travlt frem mod september 
2021. 
 

 19.45. Møder i efteråret 2019. 
 
Møder i efteråret blev aftalt på følgende datoer: 
 
26/8 + 30/9 + 28/10 + 25/11. Alle mandage fra 17-20 i Hvalsø Bibliotek. 
 

 20.00. Tak for i dag. 
 
 
 


