Mørkøv Lokalforum

Referat fra Borgermødet
onsdag den 14/11-18 kl. 19 – 21 i Skamstrup
Forsamlingshus
Lokalforum
Rævebjerg 1
4440 Mørkøv
morkov.lf@gmail.com
Bestyrelsen
Formand:
Henrik Lehmann
Tlf.: 3117 9998
E-mail:
4440henrik@gmail.com
Næstformand:
Caspar Larsen
Tlf.:
E-mail:
casperlars@gmail.com

Deltagere: Lokalforums 7 bestyrelsesmedlemmer og 11 borgere fra
Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby.
Mødet startede kl. 19 og sluttede kl.21.15.
Dagsorden
Referat
1. Status siden
sidst:

•

Orientering fra
formanden

•

Orientering fra
Interessegrup
perne

Medlem:
Ellen Lundsgaard
Tlf.: 2073 9938
Email:
evlundsgaard@gmail.com
John E. Hansen
Tlf.:
E-mail:
johnebbehansen@msn.com
Kasserer:
Rya Hansen
Tlf.: 5927 5598
E-mail:
bent.hansen@lite.dk
Suppleanter:
Bent Hansen
Tlf.: 5927 5598
E-mail:
bent.hansen@lite.dk
Lotte Christensen(sekretær)
Tlf.: 29385543
E-mail:
lck.skamstrup@gmail.com
www.4440moerkoev.dk
Og på facebook
Lokalforum vi samler 4440

2.
Lokalforum
i
centru
m

Fungerende formand Casper Larsen (CL) bød velkommen.
Bestyrelsesmedlem Ellen Lundsgaard (EL) var aftenens
ordstyrer.
Henrik Lehmann (HL), orienterede kort om kræmmermarkedet,
hvor lokalforum for første gang deltog med telt og
informationsmaterialer. Lokalforums telt var godt besøgt og alle
bestyrelsesmedlemmer havde deltaget.
By-folderen SMIL er udkommet og fordelt. HL gjorde
opmærksom på forestående konkurrence om bedste foto af
juleudsmykning, og at Lokalforum har støttet Kinos´
juleudsmykning.
Herefter orienterer CL om, at lokalforum har fået tilsagn fra
kommunalbestyrelsen, at denne i 2019 vil afholde et
kommunalbestyrelsesmøde og et dialogmøde i vores område,
evt. i februar eller juni 2019. Endelig dato afventes efter 21/1118. Mørkøv Hallen vil lægge lokaler til, ligesom der vil være
muligheder for bespisning.
Skolesamarbejde mellem Lokalforum og Skovvejens skole er
indledt.
Byporte – en byport var opstillet i salen, og bestyrelsesmedlem
John Ebbe Hansen (JEH) orienterede kort, at på
kræmmermarkedet havde byporten vakt interesse bland andet
hos besøgende politikere. En byport koster ca. 7.000 kr. og
dertil udgifter til vedligehold. Lokalforum vil søge
lokalområderne om støtte til køb af portene, og søge kommunen
om vedligehold mv. af portene.
CL oplyste, at fremover på borgermøderne vil der være et nyt
punkt på dagsordenen: ”en gæst” – i aften er det John
Harpøth, kommunalpolitiker i Holbæk kommune.
JH præsenterede sig selv: kommunalbestyrelsesmedlem, valgt
for Dansk Folkeparti, 1´viceborgmester, formand for udvalget
for klima og miljø, medlem af økonomiudvalget, og
projektudvalget for udvikling af lokalområderne. – Det er som
medlem af sidst nævnte udvalg, han er inviteret som gæst til
borgermødet. Med slides orienterede han forsamlingen om
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3.
Bosæt
ningsanalys
e

Projektudvalget, et politisk udvalg dannet i 2018. Udvalgets
fokus og formål er at støtte op om og styrke udviklingen i
lokalområderne og sikre sammenhængskraften i hele
kommunen. Via 3 ”spor”, hvor begreber som: udvikling og
samarbejde, økonomiske tilskud og særlige indsatser, er de
”værktøjerne” kommunen sammen med lokale ”ildsjæle”
baserer samarbejdet på. De kommunalt ansatte ”fællesskaber”
har til formål at være ”bindledet” mellem lokalområderne og
kommunen. Efterlyste deltagelse af fælles-skaberen for Mørkøv
området. Der stilles fra forsamlingen mange spørgsmål – lige
fra cykelstier, trafikplan, buskort til større skolebørn, til
kommunens seneste analyse af bosætningsforholdene
i
kommunen. JH oplyste at gennem saglige og konstruktiv
samarbejde søges løsninger. Om trafikspørgsmålene nævnte
han, at politikerne tager udgangspunkt i trafik-trygheds
analysen fra 2016, og at den jævnlig opjusteres, at kommunens
trafikplan er en helhed, - at cykelstier på lokalt niveau er en
prioritet, og at buskort til større skolebørn ikke længere
udstedes, er en politisk beslutning. Der blev fra salen gjort
opmærksom på, at Mørkøv med landsbyerne Stigs Bjergby og
Skamstrup er et landdistrikts område, så hvis kommunen er
seriøs omkring støtte til udvikling af landdistrikterne, er ½
tidsansættelse af kommunale personaler absolut ikke
tilstrækkelig. Dertil kræves professionelle uddannede
personaler. Der blev henvist til andre kommuner i såvel Jylland,
Fyn og Sjælland, hvor dette er sket. JH var ikke uenig i denne
betragtning.
CL/EL: Holbæk kommune har fået foretaget en
bosætningsanalyse med henblik på den fremtidig bosætning i
hele kommunen. For Mørkøvs vedkommende viser analysen, at
både det at fastholde nuværende beboere og få nye tilflyttere er
ringe. Området vurderes ikke attraktivt og tiltrækkende.
Analyses resultater afstedkom fra salen en del spørgsmål, der
overordnet udtrykte skepsis for analysens validitet, metode og
antal interviewet. JH kan ikke svare på dette, men henviste til at
kontakte det firma der har foretaget analysen. Flere fra salen
fremhævede mulighederne for at gøre Mørkøv attraktiv som
tilflyttersted. Der blev henvist til de steder der i Mørkøv er
udlagt som byggemuligheder, hvor f.eks. ungdomsboliger og
seniorboliger kunne bygges. Det blev nævnt at Mørkøv har
hurtig togforbindelse med time drift til hovedstaden, en
motortrafikvej der er ved at blive udbygget, flere
indkøbsmuligheder, skole og daginstitutioner, et rigt
foreningsliv og et attraktivt og afvekslende naturområde. JH
oplyste, at på grund af kommunens økonomiske situation, har
der ikke været penge til grundkapital til bygning af nye boliger
i kommunen, ej heller i Mørkøv.
Ordstyrer EL opfordrede til at ”tale vort område op” som en
nødvendighed for at sætte en udvikling i gang. Hvordan kan
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dette ske? JH oplyste at der er afsat 10 mil.kr. til fordeling på
kommunens 18 lokalfora, og opfordrede lokalforum til at
udfærdige og indsende en ”ønskeliste”.
4.
CL og El præsenterede via slides oplæg til en
Udvikl
UDVIKLINGSPLAN - der så vidt mulig skal dækker hele
ingspl
lokalforums område. Overordnet ønskes at få ”afdækket”
aner
området og at ”organiseringen” af planen foretages af
medlemmer fra såvel lokalforum som de enkelte lokalområder.
I byerne Stigs Bjergby er lokale kræfter i gang med at
drøfte/formulere hvilke udviklingsplaner man har, og ligeså i
Skamstrup. I Mørkøv har Borgerforeningen og Hallen, de to
fremmeste aktører i Mørkøv, bedt Lokalforum om at være med
til at tegne udviklingen i Mørkøv. – Planen er herefter at, der i
MARTS 2019, afholdes et STORMØDE¤ for at få overblik over
de 3 byers status,
5.
EL gør opmærksom på at SEAS/NVE pt. Rundsender mails
internetadgan vedr. muligheder for at få forbedret bredbånd. Har borgerne
g–
brug for hjælp kan de kontakte lokalforum og dets bestyrelse.
muligheder
og interesse
6. Sidste nyt fra:

Mørkøv
Kino

Takker for udsmykningen. Kino har flere gode film på det
kommende program. Filmselskaberne, der kontrollerer visning
af filmene i biografen – har meddelt at frivillige ikke længere
gratis kan se en fim på deres vagt. 1/12-18 kan man se en film
og få læst en bog. Bogen kan lånes på biblioteket. Filmen kan
ses uden at have læst bogen. 17/12 vises filmen ”krig og
Kærlighed”. Filmen har relation til fejring af 100-året af
afslutningen af Første Verdens krig. Kino har inviteret alle
100´årige gratis i biffen!!!

Mørkøv Hallen
Mørkøv
Borgerforening
Stigs Bjergby

intet nyt
Juleudsmykning af byen begynder15-17/november

Rosenvænget

Ingen repræsentanter til stede

Skovvejens
skole og SFO

Samarbejdsmøde mellem skolen og lokalforum finder sted i
nov. 2018

BRUGSEN

Stigs Bjergby Julemarked 1.12 kl. 14-17 i forsamlingshuset
og Fællesspisning: 6.12.18 også i forsamlingshuset.

Brugsen i Mørkøv oplyser at 24-25/11 -18, har den Gamle
brugs åben – infoskærme oplyser om dette.
Fra 23/11 vil et nyt koncept træde i kraft: brugsen vil udbringe
varer til ældre, handicappede der har været i brugsen for at købe
ind. Udbringning sker om fredagen.
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6. Eventuelt
7.

Næ
ste
mø
de

intet
20 februar 2019, generalforsamling og borgermøde.

Referent:
Lotte Christensen 20/11-18
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