
12. december 2015 

Refererat af møde imellem Kommunen og Grundejerforeningen Skovparken 

Deltagere: Borgmester Kenneth Muhs, Direktør Marianne Stentebjerg, Best. Medlem Kristina Geert-

Jørgensen og Best. Formand Flemming Hansen. 

 

EMNE: Dialog og samarbejde i forbindelse med Asylcenter Strandvænget 

Mødet startede med at vi var enige om, at opstartsfasen nu var et overstået kapitel, nu var asylcenteret en 

kendsgerning og der var behov at arbejde fremadrettet imod en positiv oplevelse for alle.  

Kommunen foreslog et samarbejde imellem asylcenter, kommune, politi og grundejere i Skovparken. 

Udspillet var at etablere en form for samarbejdsråd med repræsentanter fra disse områder samt fra 

politiet, så man gensidigt kunne sikre en hurtig og en faktuel information og dermed undgå evt. 

misforståelser eller historier uden bund i sandheden. Samtidig skulle der oprettes en kontaktform så 

parterne altid havde mulighed for at få kontakt til hinanden hvis der skulle opstå et behov. 

Vigtigheden af information fra og til alle parter blev understreget for dermed at sikre fællesinteresser. 

Formålet med at oprette et sådant råd skulle primært ses som en måde at opretholde den positive 

oplevelse, der indtil nu, har kendetegnet indflytningen, og som gerne skulle kendetegne det videre 

samarbejde.  

Det er ikke nogen hemmelighed at rigtig mange medier, fokuserer på problemer og negative holdninger, 

men som oftest glemmer de positive historier. Kenneth Muhs kunne berette om, at en del medier, på 

baggrund af den modtagelse man havde oplevet her i Nyborg, nu havde fået øje for, at der også er historier 

i de positive holdninger, han kunne også berette om stor positiv opmærksomhed fra andre dele af landet, 

samt at flere virksomheder bl.a. havde meldt sig med sponsor tilbud omkring asylcenteret, formentlig også 

som en respons på den positive oplevelse. 

Vi blev på mødet enige om at arbejde for en positiv oplevelse og forsøge at skabe samhørighed med 

asylansøgerene og give dem et indtryk af at være en del af samfundet herude. Vi kan ikke forhindre 

negative holdninger, men i et demokratisk samfund skal der også være plads til dem. Målet er blot at det 

gerne skulle være de positive signaler der kendetegner området herude. Det blev endvidere aftalt at 

anbefale et åbent hus arrangement her i det tidlige forår, kun for Skovparkens beboere, så alle kunne få 

mulighed for at se hvad asylcentret var for en størrelse og hvad det var for mennesker der bor der. 

Rådet vil være sammensat som flg.: 

Repræsentanter fra Kommunen: Borgmester Kenneth Muhs og Direktør Marianne Stentebjerg 

Repræsentant(er) fra Politiet 

Repræsentanter fra Strandvænget 

Repræsentanter fra Grundejerforeningens bestyrelse: Kristina Geert-Jørgensen og Flemming Hansen 

Møde interval: 1 gang pr. mdr. 

Alle beboere er velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen, uanset om det er bekymringer eller 

ønsket om at være en aktiv del af samarbejdet imellem Centeret og Skovparken. 

Beboerne på asylcenteret er nu en del af omgivelserne på Strandvænget, men også en del af gadebilledet 

her i Skovparken, møder vi Dem med positiv udstråling så er der også stor chance for at det er den 

samme udstråling der kommer retur! 

Flemming Hansen 

Formand 


