
 
 
 
 
 
 
REFERAT MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ  
DEN 30. SEPTEMBER 2019 FRA 17-20  
 

 
 
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Gert Fabrin, Lene Creutzberg, Merete Grunnet, Søren Riberholdt, Rolf 
Hegedys, Ida Andreasen og Rene Jørgensen. Fra administrationen: Bjørn Henrichsen. 
 
Afbud & Ferie: Kirsten Albæk, Peter Schultz Jørgensen, Ole D. Jensen og Frederik Dahl. 
 
 



DAGSORDEN & REFERAT  
 

 17.00 Velkommen 

 17.05 Kort om Kulturnatten: Hvordan det gik hos Poul din Tøjmand.  
 
Gik ok. Flot arrangement, men meget synd med regnvejret. Godt Bysamarbejdet var der for alle 
interesserede, men vi bruger mange kræfter på det. Næste år kan vi enten gøre det igen, og 
investere lidt mere tid og kræfter på det. Alternativt bruge ressourcerne på andre projekter, der 
er vigtigere. 
 

 17.10 Kort om Futureland-festivalen: En lille oplevelse af fremtidens ”Kulturstrøg”. Rolf nævnte, 
at vi måske skal påbegynde arbejde for flere parkeringspladser på Horseager (den billige model 
først med optegning på asfalt)?  
 
Ros til Futureland. Dejligt med så mange unge i bymidten. Rolf Hegedys samler en lille 
arbejdsgruppe, der kommer med forslag til opstribning på Horseager, som vi kan gå i dialog 
med trafikafdelingen omkring.  

 

 17.25 Bysamarbejde: Hvordan arbejder vi med lokalpressen og hinanden, når vi bliver 
frustrerede over, at ting går langsomt mv. 
 
Med udgangspunkt i en artikel i lokalavisen, hvor Kunst og Forskønnelsesgruppen fortæller, at 
kommunen har været en dårlig samarbejdspartner i forbindelse med viaduktprojektet, taler vi 
om samarbejdet og hvordan vi bruger pressen.  
 
Vi taler om, at det i den konkrete viaduktsag er rigtigt, at det har taget ret lang tid og har været 
besværligt. Også fordi det i øvrigt bare er en besværlig opgave med afspærring af den centrale 
trafikåre, overtagelse af driftsansvar fra Banedanmark mv. Det er også gået langsomt grundet 
meget få ressourcer i trafikafdelingen. Men det lykkedes heldigvis til sidst, og i stedet for at 
bruge lokalaviserne, når der er udfordringer, må vi blive bedre til at finde løsningerne sammen. 
Det er jo i høj grad det et godt bysamarbejde handler om – at finde løsningerne, der løfter og 
giver veje frem. Bjørn tager altid telefonen, hvis man ikke kan komme videre. Den måde vi 
arbejder sammen på i Hvalsø med fokus på samskabelse og frirum til initiativ er ny, og vi må 
løbende lære af erfaringerne – både os i administrationen og alle initiativtagerne i byen. En del 
handler fx om forventningsafstemningen omkring den tid det tager at frigive midler til 
projekter, indhentning af nødvendige tilladelser samt myndighedsbehandling, høringer, 
borgermøder mv., som for mange borgere virker alt for langsommeligt, men som i mange 
tilfælde er lovbundne opgaver. Det kan vi blive bedre til. Når borgere og administration 
arbejder så tæt sammen som nu – med mange direkte kontakter – så skal vi øve os på, hvordan 
vi få det meste og bedste ud af hinanden. Det er der enighed om, at vi øver os på – vi træner på 
det sammen fremadrettet og drøfter det løbende på Bysamarbejdets møder. 

 



 17.35 Bordet rundt: Alle orienterer om igangværende projekter mv. 
 

Der orienteres bordet rundt.  
  

 18.00 Kommunikation: Vi skal snart i gang med opgaven. Kan vi nedsætte en 
kommunikationsgruppe med kobling til ”byens hus”-gruppen. Måske kan vi lokke kapaciteter 
som Palle Bruselius til at tænke med? Se også inspiration fra Skibby Aktive - 
https://www.skibbyaktive.dk/, der har et godt bysamarbejde kørende. 
 
Der er opbakning til danne en kommunikationsgruppe. Følgende nævnes som dygtige 
kommunikatører, man kunne tage en indledende workshop med: Palle Bruselius, Sanna Kjær 
Hansen, Ida Andreasen. Bjørn indkalder. 
 

 18.15 Byens Hus: På sidste møde besluttede bysamarbejdet at etablere første etape af ”byens 
hus” i tilknytning til biblioteket og arkivet. Lunde fremlægger på møde en konkretisering af 
forslaget inden for rammerne af det besluttede budget. Se vedhæftede tegning. 
 
Lunde præsenterer konkretisering af forslaget. Der er opbakning til løsningen med flere døre i 
facaden, ny placering af tekøkken mv. Der skal arbejdes mere med uderummet 
(naturelementet) samt med skiltningen. Det bør også være en del af løsningen. Der er enighed 
om, at når midlerne til byens hus er frigivet, såfremt der er politisk opbakning, så skal 
efterfølgende laves en presseindsats, så alle i byen ved, hvad der sker. 
 

 18.40 Lille pause.  
 

 18.50 Hovedgaden: Vi skal have frigivet midler til færdiggørelsen af vores Hovedgade-projekt, 
der kræver betydelig rådgiverbistand fra hhv. SLA og COWI, herunder til udvikling og 
kvalificering af projektet, workshops, justeringer undervejs, trafikrådgivning, økonomiske 
estimater af udgifter til de grønne porte, SF-sten-belægninger, asfalten igennem hele forløbet, 
budget mellem Lejre Kommune og Fors mv.  Vi har tidligere startet med at frigive 75.000 kr., og 
der er, efter dialog med hhv. COWI og SLA, brug for yderligere omkring 185.000 kr. for at 
komme i mål med opgaven. Bjørn fremlægger budget og revurderet tidsplan. Midler kan 
frigives ultimo oktober og næste workshop kan være i november.  
 
Der er opbakning til forslaget. 

 

 19.10 Træer på stationsforpladsen: Flere tilbud er indhentet. Møde med Vej & Park i 
kalenderen. Tilbud og mulighed for at bruge gratis ”pil” drøftes.  
 
Bjørn tager de konkrete tilbud med til møde med Vej & Park med henblik på vurdering og 
igangsætning. Der er ikke ønske om at anvende gratis pil på Stationsforpladsen. 

 

https://www.skibbyaktive.dk/


 19.20 Byrummet foran ”Bike-Rent” på stationen: Mulighed for et udviklingsprojekt. 
 

Der er støtte til udviklingen af et nyt byrum der - med udgangspunkt i cyklisme, port til naturen 
mv. Flere af parkeringspladserne kan måske nedlægges. Der er stadig stor overskudskapacitet 
på nordsiden af stationen i den nye pendlerparkering. Ejeren af Bike-Rent har bedt Ole Dangvad 
om medlemskab af Stationsgruppen, så fundamentet for udviklingsprojektet er på plads. Gro vil 
sikkert også kunne deltage. 
 

 19.30 Skilte på Kroplads: Kultur & Fritid har foreslået en placering ved siden af Kropladsen. Vi 
drøfter det. Skal vi bede om at få det grønne skilt pillet ned? 
 
Der er enighed om, at det grønne skilt kan pilles ned, og det nye skilt godt kan stå ved siden af 
Kropladsen nær hækken ved Marias Bageri. Rolf finder den præcise placering sammen med 
Kultur & Fritid og Mads fra Vej & Park. 
 

 19.40 Hjerter på viadukten. Hvad gør vi? Hvem står bag? Hærværk eller hygge? 
 

Når det er lavet så godt, så ok. Det er af en vis kvalitet. Vi beholder det. 
 

Indkomne forslag 
 

 19.45 Forslag fra Hvalsø Bylav og Hvalpesti/historiegruppen ved Gert Fabrin & Rolf Hegedys: 
Navngivning af cykel- og fodgængerstien under jernbanen. Rolf har flere gange på vore møder 
foreslået, at stien navngives. Jeg er meget enig med ham og foreslår, at vi lader interesserede 
Hvalsøborgere (og andre) komme med forslag. Vi kan evt. lade bysamarbejdet være 
dommerkomite, som har indstillingsret til kommunen. 
 
Opbakning til forslaget. Bjørn forsøger at skabe rum i en kommunal annonce i Lejre Lokalavis, 
når noget skal annonceres. 

 

 19.50 Frigivelse af midler til lys i tunnel: Kunst og Forskønnelsesgruppen beder om at 
Bysamarbejdet frigiver midlerne nu af egen pulje (20.000 kr.), sådan at arbejdet kan gå i gang 
med det sammen og ikke først ultimo oktober. 

 
Der er opbakning. Midlerne frigives med det samme af Bysamarbejdes egen pulje, da 
arbejdsgruppen gerne vil i gang med det samme.  
 

 19.55 Aktiviteter i madstedet: Ansøgning fra Hvalsø Skole, Lars Hansson, om 5.000 kr. til 
madkundskab med fokus på lokale råvarer – flere arrangementer. Ansøgning fra foreningen af 
Hjemmepassede Børn: 3.000 kr. til stort madarrangement for byens børn i slutningen af 
oktober. Officiel åbning af mad & genbrugssted for hele bysamarbejdet og alle borgere, 8.000 
kr. Midler skal frigives af egen pulje.  



 
Der er opbakning til alle forslag. Midler frigives af egen pulje. Bysamarbejdet er enige om, at 
dem, der modtager midler, så vidt muligt skal kommunikere om arrangementerne, så flest 
mulige kan være med. Ida Andreasen nævner mulighed for at lave en markedsføringsfilm om 
genbrugs og madstedet – måske også koblet til arbejdet med byens hus. 

 

 19.58 Evt.  
 
På sidste møde indstillede Bysamarbejdet ca. 40.000 kr. til frigivelse til Parkour-Projekt på 
Hvalsø Skole. Et projekt, hvortil der er fundraiset ca. 100.000 kr., og hvor Hvalsø Skole også 
bidrager med 100.000 kr. Merete PHI oplyser, at projektet er blevet lidt billigere, dvs. at 
Bysamarbejdet kun skal bidrage med ca. 30.000 kr., og at hun ønsker de ca. 30.000 kr. frigivet 
med det samme af Bysamarbejdets pulje. Det er der opbakning til. Bjørn vil undersøge om 
projektet kræver byggetilladelse mv.  

 

 20.00 Tak for i dag.  
 
 
 


