Status og aktivitetsoversigt for Korsør Bykontor 2021
– endnu et år påvirket af Covid-19.
Korsør Bykontors domicil/lejemål er opsagt pr. 31.12.2020 hvorfor bestyrelsen er på udkig efter nyt
domicil – i et evt. samarbejde med anden foreningsaktør.
Derudover har den tidligere daglige leder opsagt sin stilling med sidste arbejdsdag den 29. oktober
hvorfor bestyrelsen pt. er ude i en ansættelses proces.

I 2021 har Korsør Bykontor fortsat, stadig stærkt udfordret af eftervirkningerne af Covid-19
restriktionerne, arbejdet med at støtte op om og synliggøre byens lokale foreningsliv og lokale
aktiviteter, der gennem de senere år har medvirket til at Korsør i højere grad er blevet kendt som
en attraktiv aktiv by, - en by hvor det er dejlig at bo og som by der er værd at besøge.
Grundet de noget væsentligt færre kulturelle og sportslige aktiviteter, som følge af Covid-19
restriktionerne, har Bykontoret haft fokus på udendørs oplevelser og glæder ude i vores skønne og
frie natur, til glæde for byens borgere og byens gæster.
Det nye fokus er blandt andet gjort ved at benytte og i højere grad at arbejde med yderligere en
formidlingskanal og platform, Instagram, der er en onlinebaseret fotodelings- og social
netværkstjeneste ejet af Facebook der gør det muligt for at uploade billeder og videoer.
Instagram er det næstmest populære sociale medie i Danmark, hvor 34% af danskerne har en
profil. 25% af danske internetbrugere besøger dagligt dette sociale medie.
Derudover er Korsør Bykontor, som tidligere beskrevet, administrator/medredaktør på Facebooksider/-grupperne:
Oplev Korsør
Maritime Kulturdage
Korsør Aqtive Days
Vinter/Forår/Sommer/Efterår på Korsør Fæstning,
SMAK - Smagen af Korsør
Korsør City
Handel Lokalt
Korsør Turistråd.
Picnic koncerterne på Fæstningen i Korsør.
Det Vestsjælland vi kender
MF Broen
Korsør Bykontor.

Af dialoger/online/skype/telefon – møder og initiativer som Korsør Bykontor yderligere har
deltaget i kan nævnes:
Den Kongelige Sommer Ballet - Udskudt
Sejltur med Legeskibet for nytilflyttere / børnefamilier I samarbejdet med Bosætningsteam
Tour de France 2022
Broløb
Korsør Erhvervsforenings Visionsmøde
FGUs Maritime Visionsmøde
Korsør Aqtive Days
Korsør Bykontor var igen medspiller i tilblivelsen af Korsør Aqtive Days.
Nyt initiativ - En ny Shantyfestival.
Maritim Kulturuge er jo som bekendt en tilbagevendende event, der udvikler sig år for år.
Korsør Bykontor har bidraget med at skabe et nyt samarbejde mellem styregruppen bag Maritim
Kulturuge, Korsør Kulturhus og musikere fra det maritime musikmiljø i Korsør.
Samarbejdet mellem Maritim Kulturuge og Korsør City er blevet yderligere styrket
For at synliggøre og inspirere yderligere til samarbejde har Korsør Bykontor i 2021 også været
med og i dialog om:
•
• Korsør Livstilsmesse – aflyst
•
• Korsør Citys City Evening - aflyst
•
• Bromarked - aflyst
•
• Maritime Kulturdage og Folkemøde - aflyst
•
• Vidensdelingsmøder med Destination Sjælland, Sorø Bykontor og Skælskør
Bykontor
•
• Koordineringsmøder vedr. Pinsestævne Træskibstræf 2021/2022
•
• Gadeidrættens Dag« på Solens Plads
•
• Netværksmøder for samarbejdspartnere i Destination Sjællands regi.
•
• Samt bistået Center for Kultur, Fritid og Borgerservice – Fritidsafdelingen vedr. den
nye forenings Tilskuds- og booknings portal.
Korsør Bykontor hjælper derudover med synliggørelse af mange små og store arrangementer
gennem Facebook-siden OplevKorsør.
Her kan bl.a. nævnes Gadeidrættens dag, samt koncerter, udstillinger, opvisninger, åbent hus og
andre arrangementer fra foreninger, private og erhvervsdrivende i Korsør fx Kabeldepotet, Korsør
Miniby, Kongegaarden, Storebælt Camping, Restaurant & Eventcenter, Restaurant Sommerlyst,
Musholm - Ferie Sport Konference m.fl.
Vi mener at de forskellige aktivers synlighed i byen bliver endnu større gennem Oplev Korsør,
både på facebook og nu også via Instagram.

