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Status
Skælskør Bykontor har eksisteret siden 2014 og er gennem årene blevet en
integreret del af byens sammenhængskraft og udviklingspotentiale. Bykontoret er
garant for borgerinddragelse, realisering af ideer og iværksætteri, og har en
meget vigtig rolle i samarbejdet mellem kultur, foreningsliv og erhvervsliv. Det
netværk, som gennem årene er etableret i Bykontorets regi, er en forudsætning
for værdiskabende aktiviteter, det styrker sammenhold og samskabelse og er et
afgørende element i udvikling og varetagelse af den lokale turisme.
Bykontorets mange opgaver supplerer hinanden og skaber værdifulde aktiviteter,
der involverer mange af byens borgere, der gennem Bykontoret får mulighed for
at realisere deres ideer og tænke deres interesser ind i en større sammenhæng.
2021 har igen i år været et usædvanligt år på grund af Covid 19. Heldigvis har
Bykontoret en konstruktion, der har gjort det muligt at tilpasse og udvikle
aktiviteter, der tilpasser sig de nye vilkår. For eksempel er der udviklet flere
aktiviteter, der på Corona-sikker vis har været til glæde for de mange
indenlandske turister, som har besøgt byen i sommersæsonen.
Til at varetage de mange opgaver i forbindelse med udvikling, koordination og
administration af Bykontorets opgaver er der en ansat leder, som samtidig er
daglig leder af turistinspirationen med ansvar for de mange opgaver, som ligger i
dette regi. Derudover er der i 2021 ansat endnu en medarbejder, da Bykontoret
har indgået aftaler om flere opgaver/øget samarbejde med eksisterende
samarbejdspartnere. Denne medarbejder afløser desuden den daglige leder
under ferie.

Samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og
Skælskør Bykontor
Slagelse Kommune har en samarbejdsaftale med Skælskør Bykontor, som
omfatter:
•

Udvikling og understøttelse af netværk.

•

At understøtte det frivillige initiativ.
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•

Udvikling af turisme.

•

Synliggørelse og branding af Skælskør-området.

•

Understøttelse af bosætning.

Samarbejder og samarbejdspartnere
Bykontoret har lokalefællesskab med Galleri Købmandsgården, hvilket gør det
muligt at holde åbent for publikum 6 timer dagligt. Samarbejdet er også en
forudsætning for, at Bykontorets leder kan deltage i møder og arbejde med
udvikling og netværk, hvilket er en væsentlig del af aftalen om Bykontorets virke.
Bykontoret har samarbejdsaftaler, hvor der betales for sekretariatsopgaver eller
lignende ydelser, f.eks. billetsalg, diverse administrations- og
koordineringsopgaver, serviceopgaver mv. For nuværende er der
samarbejdsaftaler med Skælskør Erhvervsforening, Skælskør Turistforening,
Galleri Købmandsgården, Destination Sjælland, Musisk Forening, Skjelskør V,
Marinegardens Venner, Roklubben, Rytmisk kor, Lions og Riddle House og
fotograf Kenneth Grymen.

Bykontoret er desuden initiativtager og ansvarlig for den årligt tilbagevendende
”Familiefestival”, hvor lokale aktører byder ind med events, begivenheder,
workshops og meget andet. Programmet er særdeles omfattende og dækker
både Skælskør By, opland samt øerne. Familiefestivallen finder sted i skolernes
sommerferie – uge 26-31 i 2021. Her er Bykontoret også producent af brochurer
for begivenheden.
Nedenfor ses en oversigt over de foreninger og samarbejder, som Bykontoret er
involveret i. Mange events og begivenheder griber uundgåeligt ind i hinanden.
Det netværk og den samskabelse, som opstår, lever i byen og omegnen, fordi alle
aktører er medspillere og kender værdien af at spille hinanden gode. Dynamikken
og synergieffekten i dette store netværk opleves som meget værdifuldt af alle
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involverede. Bykontoret har en helt central opgave og rolle i forhold til dette
netværk.

Hermed et udpluk af de nærmeste samarbejdspartnere og de opgaver, der følger
med:
•

Købmandsgården
Samarbejde med Købmandsgårdens frivillige om fælles opgaver.
Deltagelse i koordineringsmøder.

•

Livsstilsmessen (aflyst i 2021 pga. Covid19)
Deltagelse i Livstilsmessen sammen med Købmandsgården.
Udarbejdelse af materiale til uddeling på messen.

•

Skælskør V
Markedsføring bl.a. på sociale medier i samarbejde med Skjelskør V.
Behjælpelig med salg af online billetter.
Ansvarlig for salg og booking af chartrede ture, herunder koordinering og
bestilling af forplejning, guide, dialog med besætning, opdatering af
kalender/koordinering.
Deltagelse i møder med selskabet.

•

Skælskør Turisme
Deltagelse i turistforeningens møder og samarbejde om
turistarrangementer.
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•

Kulturkajen
Udlejning af de tre huse (som ejes af Skælskør Turistforening).
Vejledning/hjælp til booking via Slagelse Kommune, udlevering af nøgler,
betaling, markedsføring på sociale medier m.v.

•

Skælskør plakat.
En lokal fotograf Kenneth Grymen fik i 2020 på Facebook stor
opmærksomhed med en plakat over byens kendte bygninger. Bykontoret
fik hurtigt etableret et samarbejde med Kenneth Grymen og fik plakaten
til salg i Bykontoret.

•

Riddlehunt i Skælskør
Skælskør Bykontor har indgået et samarbejde med Riddlehouse omkring
en skattejagt rundt i Skælskør. Skattejagten startede op i sommeren
2020. Det er en sightseeing/byvandring/skattejagt pakket ind i gåder,
mysterier og spændende opgaver, som skal løses for at finde frem til
skattekisten. Skattejagten tager ca. 1½ time.

•

Destination Sjælland
Vi er turistinspiration.
Samarbejde med Destination Sjælland om markedsføring, turisttiltag,
deltagelse i diverse netværksmøder.

•

Havnens Dag (Vild med Vand)
Tovholder i samarbejde med Skælskør Amatør-Sejlklub, Skelskør Roklub,
Skælskør Havn, Skælskør Erhvervsforening m.fl.
Ansvarlig for koordinering/planlægning, gennemførelse og markedsføring
af Havnens Dag.
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•

Skælskør Familiefestival uge 26-31 (skolernes sommerferie).
I 2020 udvidelse fra 3 til 6 uger.
Koordinator og planlægger af Skælskør Familiefestival. Herunder dialog
med alle aktører og indsamling af alle aktiviteter.
Udarbejdelse af program og markedsføring af festivalen på sociale
medier, www.bykontoret.dk og i pressen.
Ansvarlig for grafisk produktion af program og distribution til forskellige
destinationer.

•

Skælskør Erhvervsforening
Deltagelse i erhvervsforeningens bestyrelsesmøder, morgenmøder og
aktivitetsudvalg.
Varetagelse af diverse praktiske opgaver, blandt andet tilladelser til
gågade, afspærringer, bestilling af juleguirlander m.v.
Samarbejdspartner ved tilrettelæggelse af arrangementer som Fastelavn,
Havnens dag, Korsbæk kommer til Skælskør, Halloween, Børnenes Dag,
Black Friday, Lyserød lørdag, Lucia optog og Lyset bæres rundt,
Julemorgenfest i Det Røde Pakhus m.v.
Salg af erhvervsforeningens gavekort.
Sparringspartner for nye ideer og tiltag.
I 2021 udvides samarbejdet med ajourføring/opdatering af hjemmeside,
information til medlemmerne om diverse tiltag og arrangementer,
markedsføring på FB samt bogføring, faktureringer og betalinger.

•

Kulturel Folkefest
Assistance ved praktiske opgaver blandt andet busomlægninger,
afspærringer m.v. Salg og udlevering af billetter og infomateriale.

•

Juleaftensgruppen
Formidling, tilmeldingsliste og salg af billetter.

•

Bymidtegruppen i Skælskør
Deltagelse i Bymidtegruppen er til stor glæde og gavn for fællesskabet og
netværket i Skælskør.
Det er meget særligt at være i et forum af meget engagerede lokale
ildsjæle, ansatte fra administrationen i kommunen samt politikere, som
alle ønsker at bidrage konstruktivt til udviklingen i byen. Ud over at
bidrage med ideer og gode løsninger, er det et forum, hvor Bykontoret
også kan være en stemme fra de mange der, der henvender sig i
Bykontoret, og omvendt er Bykontoret informeret om, hvad der rør sig og
kan bidrage med videregivelse af informationer.
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Nye samarbejder og udviklingsopgaver i 2021
Sideløbende med de aktiviteter, der er fastlagte i samarbejdsaftalerne, arbejdes
der med udvikling af såvel interne som eksterne projekter. Der kan blandt andet
nævnes:

•

Udvikling af Lagunestien.
Skælskør Bykontor har søgt om og fået tilsagn om LAG-midler til et 2-årigt
projekt, hvor skiltningen, turismefaciliteterne og oplevelserne langs med
Lagunestien skal opgraderes og gøres synlig på papir og digitalt. Der søges om
en projektansættelse til en medarbejder, som i de to år får til opgave at
involvere de lokale i et samarbejde om overnatning, spisemuligheder, lokale
råvarer og lokal kulturformidling.
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Resultatet vil være øget omsætning, nye omsætningsmuligheder, øget
samarbejde i lokalområderne og at styrke bosætningen i området gennem
kendskabet til sydvestkysten.
Ultimo 2021 kunne vi starte projektet op efter tildeling af yderligere midler
fra Friluftsrådet og Slagelse Kommune og med yderligere hjælp fra Slagelse
Kommune med en underskudsgaranti for de midler, som endnu ikke er i hus.
Bykontoret har ansat en projektmedarbejder til projektets gennemførelse.
Derudover tager Bykontoret sig af den administrative del af opgaver i
projektet herunder økonomi og dokumentation.
•

Ny brochure om Skælskør, øerne og omegnen til lokale og turister.
Vores lokale turistbrochure trængte til redigering. Det gik vi i gang med under
nedlukningen og klarede møderne online. Vi valgte at få annoncører fra byen
med, hvilket gjorde det muligt, at få den distribueret i Destination Sjællands
område, samt få den oversat til tysk og engelsk. Skælskør – en lokal guide, lå
klar i foråret 2021. Tilbagemeldingerne har været meget positive. Og vi er i
gang med 2022 udgaven, hvor vi har fået nye annoncører med. Den
udkommer tidligt forår 2022.

•

Ny aftale og nye opgaver vedr. Skjelskør V
Bykontoret har ultimo 2021 lavet ny samarbejdsaftale med Skjelskør V, hvor
Bykontoret fra 2022 udfører nye opgaver udover de opgaver vi løser i
forvejen. Aftalen dækker fra 2022: kundeforespørgsler, opgaver omkring
chartrede ture, løbende opdatering af Skjelskør V´s hjemmeside, FB og
Instagram, udkast til sejlplan, markedsføring, møder med mandskabet,
fakturering og betaling af regninger, deltage i bestyrelsens møder efter
behov.

•

Bosætningsarrangement i Skælskør
Skælskør Bykontor har tidligere deltaget i kommunens
velkomstarrangementer for nye tilflyttere i Slagelse Kommune.
I år fik vi muligheden for at arrangere en aften for tilflyttere i den gamle
Skælskør Kommune. Det gjorde vi i samarbejde med Salonenx4K, hvor vi også
afholdt arrangementet. Det blev afholdt som en festlig aften med spisning,
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tid til gode samtaler og oplæg undervejs. Salonen var helt fyldt. Bykontoret
ser frem til en evaluering og forhåbentlig gentagelse – der var flere
tilmeldinger end vi kunne være i Salonen. Men det var det perfekte sted og
tåler en gentagelse.

•

Workshop om Slagelse Kommunes kernefortælling
I efteråret 2021 blev Bykontoret inviteret med til 3 workshops, som en del af
arbejdet med at få den nye kernefortælling til at sætte en ny retning for
Slagelse Kommune. Det er spændende at være en del af bosætnings- og
udviklingsarbejdet og hænger meget fint sammen med deltagelsen i
Bymidtegruppen.

Handleplaner og visioner for fremtiden
Der er mange ideer og megen lyst til at udvikle og styrke Bykontorets arbejde. Det
er ressourcerne, der sætter grænserne for, hvor meget, der kan blive realiseret.
Lige nu ønsker vi at bruge flere ressourcer på følgende områder:
•

•

•
•
•

Formidling af vores koncept. Kontoret vil kunne trække på sit store netværk
og designe særlige tilbud til turister, erhvervsfolk, kommuner. Udviklingen af
sådanne produkter vil være et nyt, spændende arbejdsområde
Markedsføring af Skælskør og omegn. Bykontoret vil fortsætte og udvikle
markedsføringsstrategien for Skælskør og omegn i samarbejde med de
mange aktører.
Koordinering og netværk. Bykontoret vil fortsat styrke og udvikle netværk og
samarbejder mellem kultur og erhvervsliv, foreninger og butiksliv.
Turisme. Bykontoret vil fortsætte udviklingen af lokalturismen og samarbejde
med Destination Sjælland om et stærkt turistmæssigt brand for området.
Bosætning. Bykontoret er indgangen til byens forenings- og fritidsliv for
mange nye skælskørborgere, og vi deltager i kommunens velkomstarrangementer. Vi vil gerne udvikle en særlig velkomstprocedure for vores
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område - og også gerne være en del af den velkomstpakke, som kommunen
tilbyder alle nye tilflyttere.

Konklusioner
•
•

•
•

•

•

Skælskør Bykontor er aktiv i arbejdet med at udforme kernefortælling og
sætte ny retning for fremtiden i Slagelse Kommune.
Bykontoret er - gennem lokal indsigt og en stor kontaktflade - i stand til
at implementere kernefortællingen i lokalsamfundets dagligdag og støtte
op om relevante ideer, så de bliver omsat til virkelighed.
Bykontoret er en afgørende faktor for et levende borgerdrevet
lokalsamfund, hvor trivsel og fællesskabsfølelse sætter dagsordenen.
Bykontoret understøtter en homogen og autentisk udvikling, der sikrer
værdifuld udnyttelse af de kommunale midler, der tilgår
borgeraktiviteter, så de understøtter kernefortællingen og booster
samspillet mellem erhverv, bosætning, turisme, kultur og foreningsliv.
Bykontorets fysiske placering i hovedgaden og lange åbningstid giver
både borgere og turister let adgang til at udnytte Bykontorets
kompetencer og service.
Bykontorets formidling af events og aktiviteter gennem Familiefestivalog Skælskørbrochuren kommer rundt på det meste af Sjælland og er et
turismetiltag, der kan mærkes i lokalsamfundet.

Afslutning
Vi er glade og stolte over, at Slagelse Kommune går foran og viser, hvordan
decentralisering, lokal forankring og samarbejde på tværs er en effektiv drivkraft i
udviklingen af det moderne samfund. Når vi har besøg af politikere og
embedsfolk fra andre kommuner, viser de meget stor interesse for Bykontorets
konstruktion og effekt på udviklingen i lokalsamfundet – og vi øser gerne ud af
vores erfaringer og roser Slagelse Kommunes fremsynethed.

11

Vi håber, at vi med denne rapport har givet et fyldestgørende billede af vores
mange arbejdsområder og aktiviteter og dokumenteret, at Bykontoret lever op til
samarbejdsaftalens ordlyd, så Slagelse Kommune stadig anser de 500.000 kr., der
betales for dette arbejde, som en væsentlig investering i udvikling og drift af et
levende lokalområde, der er attraktivt – for såvel egne borgere som for
erhvervsliv, investorer, tilflyttere og turister.

Organisation
Skælskør Bykontor er en selvejende institution.
Bestyrelsen:
• Formand: Metha Molsted
• Næstformand: Ole Rygaard Jensen
• Medlem: Inge Nerup Sørensen
• Medlem: Flemming Hansen
• Medlem: Tom Solberg
Daglig leder – koordinator, udvikler og administrator: Anne Gudiksen
Medarbejder: Merete Rohde Larsen

Bykontorets åbningstider
Hele året: tirsdag – fredag kl. 11-17, lørdag kl. 10-13
Sommer åbningstider 1. juni – 31. august: mandag – fredag kl. 11-17, lørdag kl.
10-14.
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