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Styregruppemøde 

Tilstede: Poul Henrik Jensen, Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen og fællesskaber Kaj Erik Hansen. 
Svend Aage Larsen kom ca. kl. 15.30 Jesper Jørgensen kom ca. kl. 16.00 

 

1. Planlægning af møde med kontaktpersonerne for temaerne  
 Mødet holdes torsdag d. 31/3 kl. 17 på Holbækvej 150. Mødets indhold er en 

forventningsafstemning ud fra beskrivelsen af kontaktpersonernes arbejdsopgaver.   

 
2. Evaluering af borgermødet om hundeskoven. 

 60 – 70 borgerne var mødt frem. Debatten på Højskolen var god og sober. Projektgruppen 

arbejder videre med projektet med inddragelse af beboerrepræsentanter. 
 

3. Orientering om mødet om Infoskærme d. 15/2 

 Kommunen har bevilget én infoskærm til hvert lokalområde. Skærmene blev udleveret på 

mødet. På mødet blev endvidere drøftet, hvordan eksempelvis de kommunale informationer skal 
vises på skærmene. Dette er endnu uafklaret.  

 
4. Status på forberedelse af møder om finansiering og om vækst 

 Kaj Erik arbejder på at samle den rigtig kreds af embedsmænd fra for fastlæggelse af 

ansvarsfordelingen ved finansiering / mellemfinansiering via Holbæk kommunen til støtte af 

større projekter i Jyderup. 
 Kaj Erik arbejder forsat på at etablere et møder med vækstudvalget i Holbæk kommune. 

 Uprioriteret emner for vækst i Jyderup: Nye boliger, udstykninger/byggemodning.  

 Kommunal garanti stilles ved opførelse af almennyttige boliger af VAB (Byudfyldning) 

 Styrergruppen finder at det vil være relevant at oprette et vækstudvalg i Jyderup. Forslag til 

deltagere i udvalget på næste møde.  

 
5. Regnskabsrapport pr. 1/3  

 Vi har ikke fået regnskabsrapporten fra d. 1/3, men status på økonomien blev nævnt under 

punkt 7 
 

6. Projekt Bibliotekspladsen 

 Man må se i øjnene at der kan gå flere år inden der er opnået enighed om en ny plan for 

bymidte, hvorefter man må forvendte at der ligeledes vil gå et antal år inden at en sådan plan 
kan endelig implementeres. 

 Projektgruppen igangsætter snarest renoveringen af Bibliotekspladsen for de penge der er 

bevilget fra Holbæk kommune. Tilbud fra flere entreprenører. 
 Projektgruppen deltager i konkurrencen for Kunst i Lokalområderne, og i tilfælde at en bevilling 

fra Holbæk kommune arbejdes der videre med kunstprojektet. 

 

7. Ansøgning fra byforskønnelsesgruppen om et rådighedsbeløb på op til 10.000 kr. til 
byforskønnelses arbejdet.  

 Kontaktgruppens tilstillede rådighedsbeløb fra Holbæk kommune vil vi anvende til information og 

afholdelse af alle nødvendige møder der måtte være behov for i Jyderup. Evt. overskud når året 
er omme, overføres til Jyderups Fremtid. 

 Jyderups Erhvervsforening er indstillet på at yde økonomisk støtte til flagalle og drift af 

blomsterkummer.  
 

8. Projekt månedlig affaldsindsamling i byen 

 Affaldsindsamlingsdag søndag den 17. april v. Super Brugsen kl. 10.00. Div. reklamearbejde for 

dagen kører. 
 Jyderup Erhvervsforening vil gerne igangsætte en proces hvor Jyderup Erhvervsforeningens 

medlemmer og Jyderup borgerne bliver mere opmærksom på affald på gader og stræder. Kan 

man forestille sig ’vej ambassadører’, eller frivillige ungdomshold fra byens foreninger der bliver 
aflønnet som støtte til deres forening..? 

 Vi håber at Byforskønnelsesgruppen arbejder videre med dette. 

 
9. Orientering om projekter 

 Trafikgruppens projekter: Der arbejdes på Trafikregulering ved krydset Sølystvej / 

Skarridsøgade, samt at lede den tunge trafik uden om byen.  



Side 2 af 2 
 

 Bymidtegruppen nedsætter arbejdsgruppen ’Attraktiv Bymidte’. Gruppens mål er at få 

beskrevet/skabt/faciliteter konkrete initiativer der gør Bymidten attraktiv med særligt fokus på 

indretningen af byen og dens bygninger.  
Gruppen står for kontakten til Holbæk kommunes afdeling Plan & Strategi, samt til bymidtens 

lodsejere. Gruppen vil benytte sig af alternative virkemidler for at involvere byens borgere i 

processen. 
 

10. Sidste gennemgang af projektoversigten – revideret udgave udsendes inden mødet 
 Udsættes 

 

11. Orientering om status på arbejdet i kommunikationsgruppen 
 Kommunikationsstrategien er næsten på plads, og det vigtige arbejde med udformningen af en 

konkret hjemmeside er igangsat. 

 

12. Næste møde mandag d. 4/4 kl. 15 
 

13. Eventuelt 

 Jyderup Erhvervsforening er i en rivende udvikling med ca. 70% stigning i medlemsskaren, der 

nu har en større andel af håndværksvirksomheder indmeldte, hvilket understreger den store vilje 

der er til ’udvikling i Jyderup’. 

Referat: 

Sv Aage 

7.3.16 

 


