Styregruppen
4. april 2016
Styregruppemøde
Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Svend Aage Larsen, Jesper Jørgensen og Poul Henrik Jensen der
gik kl. 16.30
Fraværende: fællesskaber Kaj Erik Hansen
1. Møde med Byforskønnelsesgruppen. (BFG)
Tilstede fra denne: Lotte Pradel, Erik Madsen, Keld Kargaard, Gert Madsen og Otto Bro
Styregruppen afslog på sit møde i marts BFG’s ansøgning om et rådighedsbeløb på 10.000 kr. med henvisning til
at lokalforums midler – efter styregruppens opfattelse - først og fremmes skal anvendes til mødeafholdelse og
information og at et eventuelt overskud ved årets afslutning overføres til Jyderups Fremtid. Dette fandt BFG
utilfredsstillende og betænkeligt. På den baggrund indbød styregruppen BFG til møde for at drøfte den eventuelle
uenighed.
BFG er betænkelig ved at uforbrugte midler overføres til Jyderups Fremtid, der muligvis ikke vil yde støtte til
mindre projekter og sikkert slet ikke til de løbende driftsudgifter af f.eks. blomsterkummer. Styregruppen
fastholder, at lokalforums midler som udgangspunkt ikke skal finansiere projekter. De enkelte projekter må lave
ansøgninger, der kan dække anlæg og indgå aftaler, der kan sikre varig drift. Styregruppen hjælper gerne med
sådanne opgaver, men stiller ikke midler til rådighed. Lokalt vil Jyderups Fremtid være den forening, der
prioriterer og støtter projekter. Derudover vil der være mange andre steder, der kan øges midler.
Byforskønnelsesgruppen vil givet kunne indgå aftaler med Jyderup Erhvervsforening om drift af forskellige
forskønnelsesprojekter (sådanne aftaler er allerede godt på vej).
2. Evaluering af mødet med kontaktpersonerne torsdag d. 31/3.
Der er nu kontaktpersoner for alle 7 temaer og mødet forløb tilfredsstillende. Det er en ny struktur, og der er
fortsat nogen usikkerhed omkring hele projektorganiseringen og opgavefordelingen mellem kontaktpersonerne for
temaerne og de projektansvarlige. Alle venter i nogen grad på, at Jyderups hjemmeside kommer på plads, så
borgerne på den måde får kendskab til organiseringen.
3. Drøftelse af møde om lokalfora i Tølløse d. 19/4
Preben tager til mødet i Tølløse for alle lokalrådene i Holbæk kommune.
Resten af styregruppens medlemmer tager til generalforsamling i Jyderups Fremtid.
4. Drøftelse af forslag til kommunikationsstrategi
Kommunikationsgruppens forslag til kommunikationsstrategi blev fremlagt. Der var i den efterfølgende diskussion
enighed om, at det var et godt grundlag at arbejde videre på. Ét af de konkrete mål i strategien er, at Jyderups
nye hjemmeside skal være i fuld drift pr. 1/8 2016.
5. Drøftelse af økonomi i forbindelse med udformningen af en ny hjemmeside
Et væsentligt element i kommunikationsstrategien er at have en struktureret og indholdsrig hjemmeside, der
skaber interesse både blandt lokalområdets borgere og andre, der ønsker at vide noget om byen. Planerne for
hjemmesiden er ambitiøse og kommunikationsgruppen ønsker derfor professionel hjælp til at designe
hjemmesiden. Styregruppen tilsluttede sig dette ønske og vurderer, at det vil være muligt at finansiere udgiften
dels via lokalforums midler og dels via ansøgninger til eksempelvis frivillighedsrådet og erhvervsforeningen.
6. Orientering om projekter
 Projekt Månedlig Affaldsindsamling: Erhvervsforeningen er ved at have en aftale klar med
idrætsforeningen om en månedlig indsamlingsdag.
 Projekt Flagalléen: Erhvervsforeningen har en godt samarbejde med Byforskønnelsesgruppen omkring
optælling og nyetablering af huller mellem Høedvej og Rødeport. Erhvervsforeningen samler penge til nye
flag.
 Projekt Hundeskoven: Projektgruppen holder møde mandag den 11. april med repræsentanter for
beboerne i området. Aggersvold skov rydder snart nødvendig skov således at hegn kan opsættes af frivillige.
 Projekt Sti rundt om søen: Der mangler aftaler med Dønnerup ellers er alt på plads til opsætning af
afmærkning af stien med et lokalt udformet skilt. Afmærkningen kan evt. udbygges til et Kløversti system.
 Bibliotekspladsen: Projektgruppen er indstillet til at modtage kr. 25.000 fra Kunst og Fælleskabspuljen i
Holbæk kommune til udarbejdelse at forslag til kunst på pladsen.
7. Orientering om repræsentantskabsmødet i LOIS (Lokalområdernes infoskærme)
Preben deltog, intet at bemærke.
8. Næste møde mandag d. 2/5 kl. 15
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