Mørkøv Lokalforum

Referat fra Borgermødet onsdag den
22 august 2018, i Stigs Bjergby 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.: 20469036
E-mail:
casperlars@gmail.com
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

Deltagere: Deltagere: Mellem 30-35 borgere fra Mørkøv, Stigs Bjergby og
Skamstup var mødt. Heriblandt repræsentanter fra de lokale foreninger i samme byer.
Fra lokalforum bestyrelsen: næstformand Casper Larsen(CL); Ellen
Lundsgaard(EL):John Ebbe Hansen(JOH);Rya Hansen(RH);Bent Hansen(BH);Lotte
Christensen(LC).
Fraværende: formand Henrik Lehmann
Mødet startede kl. 19 med kaffepause efter 1½ time – og sluttede kl. 21.15
Dagsorden
1) Status siden sidst:

Godkendelse
af referat fra
sidste
borgermøde Visit holbæk, LF´s nye hus
LF´s
deltagelse i
Skovvejens
Læringsbazar,
LF´s
deltagelse i
kræmmermar
kedet

Referat
Næstformanden (CL) bød velkommen og oplyste kort at
han pt. er fungerende formand, da formanden (Henrik
Lehmann) er fraværende grundet personlige problemer.
Gav herefter ordet til Ellen Lundsgaard (EL) der var
aftenens ordstyrer.
EL bad om godkendelse af sidste borgermødes referat,
Claus Oluf Jensen, Mørkøv hallen ville vide hvad der
var sket i sagen om kirkernes menighedshus, idet han
var af den opfattelse at lokalforum ville foranstalte et
fællesmøde mellem menighedsrådene og menighederne
for at få gang i en bredere dialog. EL mente ikke at
lokalforum havde lovet at stå for et sådant møde,
Henviste til at der ved sidste møde var blevet oplyst at
en endelig beslutning ville blive taget når der var ansat
ny præst. Det er nu sket, ligesom menighedsrådene i
sidste udgave af SMIL har oplyst at have indgået et
betinget køb af grunden ved Rævebjerg. EL beklagede
hvis lokalforum havde givet udtryk for andet, men var
villig til at tage problematikken op igen.
Via slides blev vist foto at lokalforums deltagelse i
Visitholbæk 1/6-18. JOH bidrog med oplysninger om at
SKVULP havde henvendt sig med interesse om en
fælles stand i 2019.
Lokalforums nye domicil ved Rævebjerg er nu malet
og istandsat. Huset bruges til bestyrelsesmøder og andre
møder.
CL orienterede om lokalforums deltagelse i Skovvej
skolens læringsbazar den 8/8-18. Bazaren var med
stande og ment som inspiration til underviserne til brug
i deres undervisning. Lokalforums opgave var at
fortælle om hvad lokalforum kan tilbyde. I den
forbindelse
havde
CL
udarbejdet
et
lille
undervisningsspil for børn i 4 – 8 klasse, - et lærings- og
visionsforløb for både børn og voksne omhandlende
udviklingen af lokalområdet. Spillet blev godt modtaget
af lærerne og forventes at ville blive brugt. JOH
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2)

Cykelsti
mellem
Stigs
Bjergby
over
Mørkøv til
Skamstru
p

3)Udviklings
plan for 4440
området

orienterede om at lokalforum vil være at finde på det
kommende kræmmermarked med campingvogn og
flagstandere.
EL orienterede om det kommende møde med
kommunen. Oprindelig var der fra kommunens side
givet lovning på et fremmøde i Klima og miljøudvalget,
hvorunder trafiksikkerhed mv. hører. Men på gr af
budgetforhandlinger, har trafikgruppen i stedet fået
foretræde for PROJEKT FOR UDVIKLING, hvilke
anses som en fordel, da flere beslutningsdygtige
politikere vil være til stede her. Dette sker den 6/9-18.
Formålet med mødet er stadig at gøre kommunen
opmærksom på manglende trafiksikkerhed i vore
områder og ønsker om at få cykelstien mellem Stigs
Bjergby – Mørkøv – Skamstrup. EL opfordrede til
fortsat at komme med input om emnet til brug for
mødet.
CL indledte kort med en orientering om formålet med at
udarbejde en udviklingsplan – at planen på nuværende
tidspunkt er at sætte gang i processen. Velvidende at de
tre byer, der udgør 4440 området, er vidt forskellige i sit
udgangspunkt, vil målet for en fælles udviklingsplan
være at tage hensyn til forskellene. Pt. befinder byerne
sig på forskellige stadier i processen.
Længst fremme er Skamstrup. Formanden Jens
Christensen (JC) for foreningen Skamstrup og omegn
blev bedt om at give forsamlingen et kort rids. JC
oplyste, at der foreligger en landskabsanalyse og en
byfornyelsesplan. De indledende møder er påbegyndt og
flere er planlagt. At man er på rette ”spor” vidner
tilslutning til fælles bredbånd, FIBIA, om. JC gør
opmærksom på at uden befolkningens opbakning og
medvirken vil projektet ikke lykkes. Langsommelighed
og træghed er en del af udfordringerne.
I Stigs Bjergby er de indledende kontakter til byens 3
forskellige foreninger taget, og etableringen af et
fællesudvalg der vil arbejde videre med opgaven
forventes snares.
I Mørkøv findes mange gode og aktive foreninger, men
en samlet ”plan” findes ikke, Derfor inviterede
lokalforum 5-7 borgere fra Mørkøv til ”brainstormnings” møde i beg. af august og bad dem komme
med ideer/ønsker om hvad en udvikling af Mørkøv
kunne indeholde. Det kom der mange interessante
emner ud af præsenteret i stikord: :
 udvikling af erhvervslivet –
 byggegrunde –
 infrastruktur –
 trafiksikkerhed –
 fritidsaktiviteter –
 kulturtilbud/kino –
 fast vejmand –
 fællesaktiviteter/torvedage .
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EL bad forsamlingen om flere ideer/ønsker, hvilke gav
følgende input til den videre process:
 Byde nye borgere velkommen og med
oplysninger om hvem der bor i området og
hvilke aktiviteter der foregår
 Synliggøre gang/løbestier i økoparken
 Afholde kurser, foredrag, underholdning i
Mørkøv Kino
 Etablere offentlige legepladser i alle 3 byer
 Samle hele 4440 i eet lokalforum og således få
Knabstrup med
 Motivere erhvervsliv til at flytte til området,
med fokus på attraktivitet når motorvejen
kommer
 Etablere en erhvervsudviklingsfond fra
”folkeaktier” og overskud fra det årlige
kræmmermarked
 Investere fondsmidler i økonomisk rentable
virksomheder på grundlag af detaljerede
forretningsplaner
 Sælge virksomheden til private når den giver
overskud
 Reinvestere salgsindtægten i ny virksomed
o.s.v
– Et ønske fra forsamlingen blev udtrykt, at
lokalforum i det kommende SMIL, uddyber
hvad udviklingsplanen indeholder. Det blev
lovet.
Byporte: CL bekræftigede at Holbæk kommune nu har
givet grønt lys for følgende muligheder:
1. en byport kan opsættes i forbindelse med det
officielle byskilt, - men uden muligheder for
annoncer
2. en byport kan opsættes EFTER det officielle
byskilt med muligheder for annoncering
3. et byskilt kan opsættes midt i byen som en
opslagstavle
4. ingen byskilte udover de officielle
Der blev ikke taget beslutning om nogen af de 4
muligheder.
3) Meddelelser fra
Skamstrup

Jens Christensen, fra Foreningen Skamstrup og Omegn
oplyste:
- Forsamlingshuset gennemgår pt en stor
renovering, idet nyt gulv i den store sal er ved at
blive lagt, isolering af ydre mure og indvendig
maling foretages
- Der afholdes høstfest i oktober – annonceres på
face-book og lokalforums hjemmeside
- Fælles spisning i forsamlingshuset er
genoptaget, næste gang den 14/9 –
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-

Stigs Bjergby

Mørkøv Kino
Mørkøv Hallen

Rosenvænget,
Mørkøv

Etablering af bredbåndsnet til området uden for
Skamstrup by forsøges. I alt drejer det sig om ca
330 hustande. Området opdelt i 7 ”klumper” og
i hver er der udpeget to personer der har til
opgave at fortælle om muligheden og motivere
folk til at melde sig. Om det lykkes er pt
usikkert, men deltager folk IKKE bliver det
ikke til noget. Kontakt til FIBIA er foretaget.
- SKOLESTUEN i Skamstrup er fortsat åben
hver søndag, ligesom
- LOPPESTALDEN har åben hver onsdag aften
Hanne fra forsamlingshuset nævner flg. Aktiviteter:
- Fælles spisning den 4/10
- Dilettant, prøver i gang til opførelse 25/2-19
- Det udtrykkes en opfordring til at blive medlem
af borgerforeningen
Ikke til stede i aften
Claus Oluf Jensen, formand oplyste at de forskellige
sportsgrene så småt er i gang efter sommerferien.
Banerne har gennem den meget tørre sommer fået tilført
vand. Henviser til det store hundeshow, der vil finde
sted i dagene 8-9 september. Eventen er omtalt i SMIL.
Frank oplyste at dagcenter nu – endegyldig – er flyttet
til Elmelunden, Jyderup – og alle aktiviter er påvirket
deraf. Ombygningen af Rosenvænget er udsat til foråret
2019, Arrangementer er annonceret i SMIL - og åben
for alle.

MØRKØV
Borgerforening

Formand for borgerforeningen Alex Christensen,
oplyste at man er klar til KRÆMMERMARKEDET
med mange musik- og event arrangementer. Der er
oprettet en face-book profil mørkøv kræmmermarked
2018 hvor dagenes program er indlagt. Oplyser at
borgerforeningen har fået en henvendelse fra DANSK
KØRESELSKAB, der i mange år har afholdt særlige
kørselseventer (forskellige former for kørsel med
hestespand mv.) på Dorotheaslyst ved Knabstrup.
Selskabet er nu opsagt fra deres lejemål på
Dorotheaslyst, og borgerforeningen har set en mulighed
i kunne tilbyde selskabet et lejemål på den nederste del
af Rævebjerg-området. Området er fremvist og
køreselskabet har fundet det egnet til deres formål – der
vil foregå 2 gange årlig. Behov for opførelse af et
klubhus og en ”redskabs og hestestald” er nødvendige,
men udgifterne til disse vil køreselskabet afholde.
Køreselskabet har fremvist arkitekttegnede tegninger
med forslag til bygninger ridebaner. Inddragelse af
dette område til formålet kræver en lokalplans ændring.
Borgerforeningen har den 1.8.18 indsendt en ansøgning
om dette til Holbæk Kommune med relevvante
dokumenter ect.

Andre borgere

Johnny Vind, Mørkøv gav en orientering om et project:
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EVENT, han og et par kammerater har på bedding.
Johnny har været med til at planlægge FOX event sidste
år på kræmmermarkedet.
EVENT projektet tilbyder foreninger af alle arter at
udføre/medvirke i planlægning, kontakte musikere el.
div. entertainere til en forenings aktivitet, mod en
mindre betaling.
3)

Eventuelt (ingen emner)

4) Næste møde

Onsdag den 14 november 2018, kl 19-21 i
Skamstup Forsamlingshus

Referent: Lotte Christensen den 26/8 -2018
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