SNOGEBÆK OMRÅDEFORNYELSE - TORVEGRUPPEN
Det første møde den 4. September 2014 i Folkets Hus.
Medlemmer:
Til stede: Anders Mortensen, Elinor Larsen, Filip Jensen, Finn Larsen, Hanne Nisbeth, Hanne Pedersen, Henrik Nerst, Jeannet B. Jensen, Jørn Pedersen, Marianne
Andersen, Morten Qwist, Peter Kjærstrup, Pia Skov, Randi B Hansen, Steen Andersen, Torben Kjøller, Gugga Zakariasdottir (ref).
Afbud: Birgit og Henning Bender, Claus Tranberg, Susanne Rebsdorf.

Pkt

Dagsorden

Beslutning

Orientering/Bemærkninger/Opgaver/Aktiviteter

Præsentation af gruppens
medlemmer

Gruppens medlemmer præsenterede sig.

01

Status på Områdefornyelsen

Gugga fortalte om hvad der hver sket indtil dags dato.

02

Afgrænsning af torveområdet

03

Hvordan bruges området i dag

Pladsen bruges til:
Kræmmermarked en gang om ugen fra maj til september (mellem 70
og 100 kræmmere), havnefest, mindre arrangementer, så som Sct.
Hans fest, mm, vask og reparation af både, samt parkering.

04

Hvordan ønsker vi at området bruges
fremover

Der skal stadigvæk være plads til kræmmermarked.
Kræmmermarkedet kunne evt. udvides til nogle aftener om
sommeren, og mulighed for overdækning i regnvejr er på
ønskelisten. Og flere siddepladser og kaffeboder ville være en
forbedring.
Der skal stadigvæk være plads til havnefesten, som kræver plads.
Hvis levertransfabrikken tages i brug til andet formål, skal der tænkes
alternative mulighed for havnefesten (oplag og strømforsyning).
Ønske om permanente/fleksible boder til salg af fx madvarer, eller
kunsthåndværk. Boder udlejes.
Ønske om lille permanent scene, som kan bruges til havnefesten
samt diverse andet – squaredans, musik arrangementer, teater,
udstillinger etc.

Ansvarlig

Ønske om vinteraktiviteter på pladsen især for børn og unge.

05

Opgaver/udfordringer der skal
arbejdes med inden næste møde

Der dannes en lille arbejdsgruppe som ser konkret på muligheder og
udfordringer. Arbejdsgruppen består af Hanne Pedersen, Anders
Mortensen, Torben Kjøller, Pia Skov, Marianne Andersen, Finn
Larsen, Jørn Pedersen og Gugga Zakariasdottir.

06

Mødeplan

Arbejdsgruppe mødes torsdag den 11. september kl. 16.30 i Folkets
Hus. Torvegruppen inviteres til møde, når arbejdsgruppen har
udformet et forslag til program for indretning af pladsen.

07

Eventuelt

