Referat fra ”Udviklingsgruppens” møde tirsdag den 24. september 2019.
Deltagere: Casper Larsen, Lars Arleth, Michael Lysgaard og Jens Christensen
Gruppen genopfriskede:
Trafikregulering i Skamstrup er det, der sammen med Skamstrup-borgernes stigende involvering i
Møllen og Skolestuen vil være det, der inspirerer til yderlig deltagelse i aktiviteter, der støtter
fællesskabet.
Der er en positiv stemning i PULO og Kommunalbestyrelsen for Skamstrups projektforslag til
trafikregulering. Der er dog endnu ikke truffet endelig afgørelse om hel eller delvis finansiering af
projektet på grund af budget tekniske årsager.
Skamstrups arbejde i retning af en udviklingsplan for hele Skamstrup Karakterområde har ret stor
bevågenhed i Kommunen og flere medlemmer af kommunalbestyrelsen støtter direkte initiativet.
Det er begrundet i Årsmødet i februar, det opfølgende møde med Holbæk Kommune med drøftelse
af 23 aktivitetsområder, godkendt referat fra mødet og en beskrivelse af de 23 områder, der blev
sendt til Møllens og FSOs bestyrelser.
Et resumé af de 23 aktiviteter blev præsenteret og omdelt på kommunalbestyrelsesmødet i Mørkøv
den 19. juni. Desuden holdes kommunalbestyrelsen løbende informeret gennem FSOs
nyhedsinformation.
Ovenstående er tilgængeligt på hjemmesiden www.skamstrup-fso.dk
Gruppen drøftede:
Kortfattet de 23 aktivitetsområder, der alle med undtagelse af ”Bosætning Granskoven” er, fra
Kommunens side, mulige at gennemføre. Det vil dog kræve udarbejdelse af en lokalplan for
Skamstrup og en række landzone- og byggetilladelse med tilsvarende høringer.
Flere af de 23 områder er fuldt operative og kræver ikke umiddelbart tilladelse og fondsmidler. De
kræver blot fortsat kreativitet og engagement. Det gælder Møllen og Møllelaug, FSO organisering
og gennemførelse af sociale og kulturelle aktiviteter med fokus på børn og unge,
Udviklingsgruppen, Skolestuen, Loppemarkedet og Forsamlingshuset.
Trafikreguleringen i Skamstrup er afhængig af Kommunens bevilling og tekniske bidrag til
gennemførelse. Men som nævnt er trafikreguleringen det tiltag der kan opmuntre til andre tiltag
med aktiv deltagelse af lokalbefolkningen og i et partnerskab med Kommunen.
Aktiviteter, der umiddelbart kan gennemføres er:
 Arbejde med Møllen som en integreret del af landsbyen.
 Forskønnelse af den centrale ”park” og legeplads med stiforbindelse til Møllen og
idrætspladsen.
 På vej mod selvforsyning med fødevarer gennem dyrkning og markedsføring af grønsager.

 Sportsaktiviteter på tidligere idrætsplads ved Østergaard.
 Start på planlægning af en udnyttelse af natur- og kulturlandskabets potentiale i Skamstrup
Karakterområde.
Aktiviteter der har mulighed for gennemførelse på sigt:
 Undersøgelse af erhvervspotentialet i Skamstrupområdet
 Vedligehold og byforskønnelse i Skamstrup og de andre mindre landsbyer
 Etablering af bredbånd i hele området.
Aktiviteter, der kun kan gennemføres på ejers initiativ og finansiering. Gruppen kan facilitere
gennemførelse, hvis ejer ønsker det:
 Skovlandbrug og permakultur med bosætning – ”Bosætning Granskoven”
 Landskabsplan for Krakas jordstykke
 Istandsættelse af ”Hjørnegården” Skamstrupvej 31 og anvendelse af omkringliggende
jordstykke.
 Bebyggelse på Sørningevej 51.
 Træplantning mellem Skamstrupvej 79 og 81
 Beplantning af grund tilhørende Sørningevej 51
 Etablering af bynær skov mellem hjørne af kirkegård og sydvestlige hjørne af skovlandbrug.
Gruppen besluttede:
At dette skriv fremsendes til orientering, drøftelse og kommentarer i Møllens og FSOs bestyrelser
samt til beboerne i Kraka.
Derefter vil gruppen:
 Drøfte med Møllelauget hvordan Møllen i højere grad kan integreres med landsbyen (Jens).
 Afholde et uforpligtende møde med en arbejdsgruppe, der vil påtage sig ansvaret for anlæg
af den centrale park, gadekær, legeplads og stiforbindelser til Møllen og idrætsplads med
sportsaktiviteter (Jens og Casper).
 Påbegynde projekt med dyrkning af grønsager som første skridt på vejen til den
selvforsynende landsby (Michael).
 I slutningen af oktober etablere en arbejdsgruppe til planlægning af en landskabsforvaltning
med stisystemer, der forbindes med Projekt Åmosen, Skellingsted Friluftsområde og
Istidsruten samt kortlægge oplevelser og seværdigheder i Skamstrup-området (Lars og Jens).
Det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at udvide udviklingsgruppen med et medlem fra Møllens
bestyrelse og et medlem fra Kraka.
Sidst på året vil gruppen i samarbejde med Holbæk Kommune udarbejde et forslag til en lokalplan
for Skamstrup. Forslaget vil blive præsenteret og diskuteret på årsmødet 2020 med henblik på at
beslutte om det videre forløb.
Jens

