
REFERAT 
MØDE I BYSAMARBEJDET 
25-01-2021: TEAMS 
 

 
 

DELTAGERE  
Kirsten Aalbæk, Ole D. Jensen, Rolf Hegedys, Peter Schultz Jørgensen, Gert Fabrin, Merete 
Grunnet, Lene Creutzberg, Ida Andreasen og Lars Hansson. Fra administrationen: Bjørn 
Henrichsen. Afbud: Tania Nissen. På besøg: Thor og Emil fra Hvalsø Skole samt Burak Ulrik 
Ulucan fra Kommunalbestyrelsen.   
 
 
DAGSORDEN & REFERAT 
 

• 17.00: Velkommen til alle i TEAMS. 
 

• 17.05: Præsentation af projekt vedr. multibane ved Hvalsø Skole: Thor og Emil fra 
Hvalsø Skole præsenterer projektet, og vi drøfter mulige koblinger til Bysamarbejdet. 
Burak Ulrik Ulucan fra Kommunalbestyrelse deltager i punktet, da han er engageret i 
projektet og de unge. 

 
Thor og Emil præsenterede projektet flot for alle: En multibane til fodbold og basketball 
med både bander, lys, blødt underlag og siddepladser omkring. Placering ved Hvalsø Skole, 
hvor der i dag er betonkonstruktioner til gammel cykelparkering. 
 



Der var stor opbakning og anerkendelse af de unges initiativ med multibanen, og 
bysamarbejdet vil gerne bakke op omkring det videre arbejde, selvom det ikke muligt at 
allokere midler til projektet i områdefornyelsen. Måske kan det blive aktuelt senere, hvis fx 
Hovedgadeprojektet bliver billigere end forventet. Men det vides ikke endnu, og andre 
projekter står også i kø. Hjælpen kan for nuværende fx være i form af støtteerklæring i 
forbindelse med fundraising, sparring, kontakter eller lignende. Arbejdsgrupperne omkring 
biblioteket og søområdet / Byens Hus og Frodighed & Samspil vil gerne invitere de unge ind 
i projekterne omkring uderummet foran biblioteket mv.     
 
Flere i bysamarbejdet drøftede placeringen af multibanen – om andre steder i skoleområdet 
kunne være klogere eller lettere at arbejde med. At placeringen fx også kunne være syd for 
hallen, hvor en større udgift til nedrivning af betonkonstruktioner kunne undgås mv. 
 

• 17.35: Status for frigivelse af de resterende midler i områdefornyelsen – behandling i 
KB 26/1: Aftale af arbejdsgruppemøder for igangsætning af projekterne inden for 
besluttet økonomi, Hovedgaden, Byens Hus, Stationen, Søområdet, Kunst & 
Forskønnelse mv. 

 
Det blev aftalt, at Bjørn indkalder arbejdsgruppemøder, så de besluttede projekter med 
frigivne midler kan sættes i gang og færdiggøres.  
 

• 17.55: Bygningsfornyelse: Planlægning af sidste ansøgningsrunde. Hvordan sikrer vi 
bedst, at vi får bygningsejerne til at søge? Status på Poul din Tøjmand og Det Gamle 
Mejeri. 
 

Der var enighed om, at vi gennemfører en sidste ansøgningsrunde. Realistisk set kan vi have 
ansøgningsmateriale ude i marts. Bjørn udarbejder ansøgningsmaterialer og bysamarbejdet 
hjælper med distribution og synliggørelse i byen.  
 
Midler til Poul din Tøjmand er frigivet politisk. Ansøgning om bygningsfornyelsesmidler til 
det gamle mejeri blev drøftet, og Bjørn rundsender revideret forslag til kommentar, når det 
foreligger.  
 

• 18.10: Forslag om støtte til telte fra Hvalsø Kulturnat ved Palle Bruselius: Der søges til 
to telte til brug på årets kulturnat, som også vil kunne bruges i andre sammenhænge 
i forbindelse med kulturelle aktiviteter i bymidten. Model Flextents Pro fra Dancover 
(https://www.dancovershop.com/dk.aspx) i alt kr. 8.900 inkl. forsendelse. Note 
Bjørn: Kan måske kobles til arbejdet med Byens Hus – arrangementer foran 
biblioteket mv. Kan måske opbevares i det røde skur? Måske kan købes lidt flere 
telte, så der kan laves mindre markedsdage rundt omkring i bymidten? GRO er også 
interesserede. 

 

https://www.dancovershop.com/dk.aspx


Forslaget vil blive taget ind videre arbejde med Byens Hus, hvor det måske kan passe godt 
ind. Palle Bruselius skal inviteres med til møde eller have svar på anden måde. GRO skal 
desuden inddrages, da de også tidligere har søgt om telte til markeder i byen. 
 

• 18.20: Forslag om støtte til projekt ”Byens lys”: Der søges om midler til julebelysning 
til 2021 og frem – i alt 74.800 kr. Se vedhæftede. 

 
Forslaget blev drøftet. Da midlerne i områdefornyelsen er disponeret, er det pt. ikke muligt 
at støtte nye projekter. Der var enighed om at forsøge at rejse midler til lysprojektet i regi af 
”Hvalsø Fonden”, som et konkret projekt i forbindelse med etableringen. Der var forskellige 
holdninger til den konkrete lysløsning – om der skal være fokus på de grønne porte eller 
hele forløbet igennem gaden på de enkelte lysmaster mv. Det kan afklares nærmere i 
forbindelse med fundraising-aktiviteterne, afhængig af hvor mange midler, der kan samles 
ind, hvem der er med etc. Der skal afholdes arbejdsgruppemøde omkring Hvalsøfonden.    
 

• 18.35: Byens Dag 2021. Fx arrangement med liv og aktiviteter omkring Byens Hus og i 
søområdet. Kunne det være efter sommerferien, når vi er færdige med vores anlæg 
der? 

 
Opbakning til det, men planlægning udskydes til kommende møder, hvor tidsplanen for 
anlægsprojekterne er fastlagt. Det er oplagt at afholde byens dag i forbindelse med 
indvielse af fx anlæg i søområdet, Byens Hus etc. 
 

• 18.50: Kommende møder i 2021. 
 
Her var forskellige synspunkter. Nogle ønskede færre møder, andre at vi fastholder det 
månedlige møde sidste mandag i hver måned fra 17-19. Kompromisset blev, at vi reserverer 
alle mødedatoerne, som vanligt, men at vi kun holder møder, hvis der er et behov. Sådan at 
vi reelt får minimeret antallet af møder i bysamarbejdet og i stedet får mere tid til det 
konkrete arbejde med projekterne. Da vi i februar har fokus på arbejdsgruppemøder, bliver 
det næste møde i bysamarbejdet i marts. Reserverede mødedatoer i 2021 er følgende: 
 

• Mandag den 29. marts (besluttet) 

• Mandag den 26. april 

• Mandag den 31. maj 

• Mandag den 28. juni 

• Mandag den 30. august 

• Mandag den 27. september 

• Mandag den 25. oktober 

• Mandag den 29. november 
 



Ud over mødet i marts, der er besluttet, vil Bjørn, senest en uge før det enkelte møde, give 
et bud på, om der er behov for mødet eller ej via mail.  
 

• 19.00: Tak for i aften.  
 
 
 
 


