Styregruppemøde
Mandag d. 4/1 kl. 13.30 på Holbækvej 150.
Tilstede: Alle samt fælleskaber Kaj Erik Hansen
REFERAT
1. Projekt Bymidten. Mødet med planafdelingen d. 3/12 og med borgmesteren d. 16/12.
 Omkring ny plan for bymidtens gjorde borgmesteren opmærksom på at: Kommunen forvalter, kommunen tegner ikke, men at Planafdelingen kunne indgå i samarbejde med en 4 pers. projektgruppe fra Jyderup, omkring prioriteringen af hvilke
informationer der skal indsamles i byen hvad angår behov, ønsker og evt. krav de
handlende, mulige investorer og borgerne måtte have.
 Omkring Nordvestbanens opgradering mente borgmesteren at Jyderup skulle kontakte lokalvalgte folketingspolitikere, for at sikre at byens krav til banen også kom
med i den endelige VVM redegørelse og projekteringen af opgraderingen.
 Omkring vandrehjem og campingplads regnede borgmesteren med at kommunen
ville være klar med projektudbudsmateriale i løbet af foråret således at den Erhvervsdrivende Fond Jyderup kunne overtage de 2 steder. Borgmesteren håbede at
dette kunne nås således at campingpladsen kunne åbne til sæsonstart.
 Borgmesteren mente at styregruppen skulle holde kontakt til andre projekter der er
i gang sat i Jyderup så som haludvidelsen, nyt klubhus på stadion og udviklingen i
Naturpark Åmosen.
2. Nordvestbanen Idéfasehøring omkring Elektrificering og hastighedsopgradering mellem Roskilde og Kalundborg.
 Styregruppen opfordre trafikgruppen til at udarbejde et høringssvar der understreger at
Jyderup ikke vil have de to overskæringer i byen forringet og i tilfælde af, at baneopgraderingen bliver færdig før motorvejsudvidelse, at der findes erstatning for overgangen
ved Industrivej i tilfælde af, at den lukkes.
3. Mødet med bygruppen senere på dagen
 Bygruppen har ønsket et møde med styregruppen med henblik på at opnå enighed om,
hvordan arbejdet med byudviklingsplanlægningen skal organiseres.
 Styregruppen arbejder ud fra hvad der er besluttet i Rammer for lokalforum Jyderups organisering og har derfor ingen intentioner om at bestemmer over projektgruppernes arbejde eller sammensætning.
 Omkring Bymidten forholder vi os til hvad Planafdelingen og Borgmesteren har givet udtryk for, at en 4 personers projektgruppe med de relevante kompetencer, vil være en
god størrelse.
 Styregruppen vil afholde alle de relevante borgermøder der måtte blive brug for med
inddragelse af politiske partier og borgerne i Jyderup.
4. Fornyet gennemgang af projektoversigten
 Listen over projektgrupper i Jyderup blev gennemgået hvor de fleste kontaktpersoner er
på plads.
5. Kontaktpersonernes rolle
 Når de 7 temaers kontaktpersoner er på plads inviterer styregruppen kontaktpersonerne
til møde: Hvordan skal vi arbejde sammen? Hvordan løses opgaverne bedst ?
6. Projekt Hundeskoven – Borgermødet d. 28/2
 Søren har tingene på plads til mødet.
 Annoncering og foromtale, Preben & Søren
7. Andre projekter





Holbæk i Pinsen inviterer til møde om indhold i arrangementet i Holbæk, hvor man gerne
vil have deltagelse fra lokalområderne.
I Jyderup afholdes der orienteringsmøde på Jyderup Højskole, mandag den 18. januar kl.
19 - 21
Vi er selvfølgelig interesseret i Jyderup, men vi tror ikke at evt. aktører fra Jyderup vil tage til Holbæk.

8. Næste møde mandag d. 1. februar kl. 15 på Holbækvej 150
9. Eventuelt
 I Drivtsåskoven og i skoven omkring Sølyst er skoventreprenør klar til at gå i gang med
den videre udtynding, håber at frosten holder
 Erhvervsforeningens byfest vil bliver afholdt sammen med Jyderup Højskoles ’Folk it Festival’ der vil ændre navn til Jyderup Musikfestival.
Referat: Sv Aage

