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www.4440mørkøv.dk
Og på facebook

Mødedeltager: Ellen Lundsgaard, Stefan Sølberg, Karsten Mogensen,
Annie Larsen og Lene Lynge Hansen.
Fravær: Niels Frimann og Linda Hartsø.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Orientering fra formanden, EL.
El orienterer om at der i går var møde i Mørkøv Hallen med de andre lokalfora.
Nyt møde med cheferne/udvalgsformænd bliver d. 5. oktober. Der inviteres to
personer med fra hvert lokalforum.
3. Orientering fra kasserer LH.
Intet nyt.
4. Drøftelse af fokusområder – status, indsats og forankring.
a. Cykelstiprojekt.
EL har sammen med Lars Brandt set på bumpene i byerne og hvor byporte kan
placeres. I Skamstrup bliver der mod vest kun byport i højre side – der er ikke
plads i venstre side.
Teksten i byporte bliver ens for alle 3 byer. Der kommer til at stå:
Velkommen og God tur…
For selve indvielsen af cykelsti, vil Skamstrup og Stigs Bjergby arrangere noget hver for sig med start kl. 10.00. I Skamstrup klippes snoren kl. 11.00 af
Borgmesteren og i Stigs Bjergby kunne et bud være en fra Brdr. Henriksen.
Fra kl. 12.00 vil der i Mørkøv blive lavet noget fælles.
b. Motorvej.
EL har skrevet et forslag til høringssvar vedr. erhvervsareal ved Bødkervej og
et for Solcelleplan.
Der har været orienteringsmøde om det nye erhvervsareal ved Bødkervej, hvor
EL deltog. Der er varslet møde med vejdirektoratet i efteråret.
c. Varmeplan.
Kommunen vedtager varmeplan i september.
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d. Hjemmesiden - kommunikation
Der er stadig lidt arbejde der skal udføres inden det sidste kan lægges op på
hjemmesiden.
e. Stationen.
EL har tidligere kontaktet Kristian Pihl Lorentzen trafikudvalget ang. puljer for
stationer, der er nu kommet et svar og det har EL videresendt til Ida Andersen
Holbæk kommune.
f. Samarbejde med institutioner / foreninger.
Mørkøv Hallen har ingen forpagter til caféen.
Brugerrådet på Rosenvænget har holdt møde med boligselskabet Domea
vedr. udeareal. Boligselskabet er med på ideen om at der kan etableres en petanquebane, legeplads, bænke, beplantning m.m.
Det kan blive et problem at søge fonde for midler, da det er boligselskabet, der
ejer området.
Der er forslag til at holde en plantedag (Rosenvænget), hvor der lægges løg.
Lokalforum vil give et tilskud til det.
g. Bosætning og lokalplan. (Alex deltager under dette punkt)
Savværksgrunden er sendt til Holbæk kommunes side, Arkitekturpolitik.
Alex fra bosætning har sammen med folk fra byrådet og Holbæk museum været ude og se på savværksområdet. Holbæk kommune er lydhør.
Der skal laves en lokalplan.
EL har talt og havde en god dialog med ejer af grunden – der ønsker at bygge
boliger på området.
Alex fortæller, at der er mangel på boliger i Mørkøv og at der ikke bliver bygget noget foreløbigt med de priser der er nu; men mulige byggegrunde er der.
5. Tilrettelæggelse af kommende borgermøde.
Borgermøde bliver d. 27. oktober – nok i Mørkøv.
Invitere Holbæk kommune – dialog om savværksgrunden.
6. Evt.
Onsdag d. 21. september kl. 19.30 er der samlet opfølgningsmøde for indvielse
af cykelsti.
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