Arbejdsgruppens møde om en ”Udviklingsplan i Skamstrupområdet” onsdag
den 27. februar 2019
Deltagere: Inge, Lars, Michael, Lotte, Casper og Jens
Alle seks deltagere betragtede Årsmødet den 5. februar som vellykket. Fremmødet på 71 personer
var tilfredsstillende, selvom flere kunne have deltaget. Af betydning var, at en del unge/yngre
personer var mødt op.
Der var stor lydhørhed til de fire indlæg og ingen kritiske røster fra salen. Kun meget få tilhørere
havde haft mulighed for at forberede sig til mødet, så debatten var begrænset, men der var positive
kommentarer og tilkendegivelser både fra borgere og politikere. Det er også gruppens opfattelse, at
tilstedeværelsen af borgmester, kommunalpolitikere og embedsmænd/kvinder kan betyde en vis
forståelse for udviklingsplanen i Kommunen fremover.
På ovenstående grundlag var gruppen enig om at fortsætte arbejdet med en udviklingsplan, baseret
på de fire power point præsentationer, samt indlæg fra debatmødet den 15. marts 2018. Hele
procesforløbet er nu på hjemmesiden www.skamstrup-fso,dk med en opfordring til, at læserne kan
bidrage med ideer og synspunkter til det fremtidige arbejde.
Følgende beslutninger blev taget i fuld enighed:
1. Jens er uformel koordinator af gruppen, der opererer i regi af Foreningen Skamstrup og
Omegn, indtil et formeldt projekt med ledelsesstruktur er udarbejdet.
2. Som udgangspunkt skal der snarest afholdes et møde med landzone- og planpersonale i
Holbæk Kommune for at sikre realistiske rammer for udviklingsplanen. Jens vil anmode om
et sådant møde, hvor alle fire gruppemedlemmer så vidt muligt skal deltage.
3. Lars vil snarest samle en gruppe på 3-5 medlemmer med omfattende kendskab til området
fra Åmose Å til Skovvejen og med kendskab til lokalbefolkningen og lodsejerne. Gruppen
vil drøfte Lars’ power point præsentation og nå til enighed om den praktiske gennemførelse
af forslag og muligheder. Når enighed er opnået i gruppen, afholdes et møde med Morten
Holme og medarbejdere i Holbæk Kommune. I mødet forventes det, at Morten Holme vil
tilbyde direkte deltagelse og muligvis også gennem to landskabsarkitektstuderende
medvirke til at kortlægge alle landskabs-, oplevelses- og uddannelsesmæssige muligheder i
området. Resultatet kan blive et semidetaljeret projekt, hvor også Sejerø modellen kan
indarbejdes. Et projekt med ovenstående indhold kan være oplagt for både LAG og
kommunale puljemidler.
4. Jens vil konkretisere muligheder for udnyttelsen af følgende ”grønne huller”: Søren
Skovgaards jordstykke ved Skamstrupvej; Knud Nielsens ”idrætsplads”, Karen Jørgensens
gård, loppestald og jordstykke på Sørningevej; Byjord, Gadekær og legeplads med
genansøgning af ansøgning til Kommunen i 2007 om overtagelse af brugsretten til området;
Møllebakken; Hjørnegården og grund - KIMA El; Krakas jordstykke ved
Skamstrupvej/Nørreskovvej og; Præcisering af ”Bosætning Granskoven. Jens vil også
indkalde de implicerede personer til at tage kollektiv stilling til Fibias tilbud om bredbånd til

området. Et projekt der er velegnet til ansøgning af LAG midler og Kommunale puljemidler
kunne omfatte: Indretning af idrætsplads, anlæg af køkkenhave på Sørningevej, anlæg af
byjord og legeplads, anlæg på møllebakken og, beplantning og anlæg af Krakas jordstykke.
5. Michael vil arbejde videre med muligheden for etablering af en køkkenhavegruppe med
udgangspunkt i egen have og med henblik på selvforsyning og salg af overskudsproduktion.
Han vil videreudvikle ”den udvidede telefon guide” indenfor de muligheder persondataloven
tillader. Præsentationen af guiden og formularer vil blive sendt til Jens til videreformidling
gennem e-mail listen med ca. 200 personer. Michael vil videreudvikle i samarbejde med
Jens kortlægning af erhvervsliv og -potentiale i området. Alle tre aktiviteter kunne være
grundlag for ansøgning om pulje- og LAG midler.
6. Casper vil følge op på Lokalforums trafikgruppes resultater og Jens vil drøfte med
trafikgruppemedlem Karlo om Skamstrups specifikke ønsker om trafikregulering samt
alternative muligheder for stiforbindelse mellem Skamstrup og Mørkøv.
7. Der rapporteres om fremskridt og status af ovenstående i næste møde, der afholdes
hos Casper onsdag den 27. marts kl. 19. Aktiviteter/projekter, der kræver finansiering
i år, må være så velformulerede at de kan præsenteres inden den 21. april.
Jens

