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Styregruppemøde mandag d. 6. juni  

Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, Jesper Jørgensen og fællesskaber Kaj Erik 
Hansen. Formanden for Jyderups Fremtid Claus-Jørgen Sørensen deltog i drøftelsen af punkt 1. 

Fraværende: Svend Aage Larsen  

1. Forberedelse af møde med vækstudvalget. 

Det er aftalt, at det kommunale vækstudvalgs ordinære møde i august skal holdes i Jyderup, og at styregruppen 
deltager i den første time af udvalgets møde. Vi prioriterer fortsat de områder, vi drøftede på sidste møde. Vi vil 

gerne i en tæt dialog om Jyderups vækstpotentialer og om, hvordan Jyderup indgår i den samlede kommunale 
vækststrategi. Søren kontakter formanden for vækstudvalget, Kurt Næsted for at afklare begge parters 

forventninger til mødets indhold.      

 
2. Evaluering af borgermødet omkring præstegårdens udlænger tirsdag d. 10/5. 

Mødet blev annonceret med meget kort varsel (for kort), men alligevel deltog omkring 70 borgere i mødet. Det 
var fint at kombinere mødet med en besigtigelse af præstegården. Sognegården var en god ramme om mødet. 

Der er udarbejdet referat fra mødet, som er udsendt via nyhedsbrevet. Desuden er der udarbejdet et høringsvar 
til kommunen. Efterfølgende har Holbæk kommune besluttet, at udlængerne ikke må rives ned. En gruppe 

borgere arbejder videre med dette, se under punkt 7. 

 
3. Drøftelse af forslag om velkomstmøder for nye borger  

Holbæk kommune har orienteret om, at flere lokalområder ønsker at arrangere velkomstmøder for nye borgere. 
Det bakker kommunen op om og har beskrevet forskellige muligheder. Vi finder, at det er et godt forslag, som vi 

gerne arbejder videre med. Vi vil gerne vide, hvor mange nye borgere det drejer sig om i vort område, Kaj Erik 

undersøger det nærmere, og vi tager punktet op igen på vort næste møde blandt andet med henblik på at finde 
ud, hvem der i vort område kan tænkes, at ville være med til at arrangere velkomstmøderne. 

 

4. Borgerhenvendelse om projekt Hundeskov 

På baggrund af en avisartikel om lukning af en hundeskov i Slagelse har en borger anmodet styregruppen om at 

komme ind over projektet med henblik på at stoppe det. Styregruppen har ingen beføjelser til at stoppe projekter. 
Vores opgave er at sikre dialog og arbejde for Jyderups fortsatte udvikling. Der er efter vores opfattelse ikke nye 

oplysninger, der kræver et nyt dialogmøde. Projektgruppen har kendskab til forløbet i Slagelse og vurderer, at 
projekterne de to steder ikke er sammenlignelige. 

   

5. Bibliotekspladsen 
Efter indhentede udarbejder Svend Aage et konkret budget for renovering af bibliotekspladsen og på baggrund 

heraf drøfter erhvervsforeningen om den kan stå for den regnskabstekniske del af opgaven.    
 

6. Besparelser i Park og Vej 
Så vidt vides er der ingen ændringer i serviceniveauet. 
 

7. Orientering om nyt projekt Præstegården 
Foreløbig har 3 borgere meldt sig til at arbejde videre med problematikken omkring præstegården. D.v.s. i første 

omgang at undersøge om menighedsrådene fortsat ønsker at sælge præstegården efter at det er afgjort, at 
udlængerne skal bevares. Hvis præstegården skal sælges og borgerne ønsker indflydelse på, hvad bygningerne 

skal anvendes til, vil der forestå et betydeligt arbejde, som vil kræve et meget højt borgerengagement og dermed 

også involvering af betydeligt flere borgere i projektarbejdet.        
 

8. Orientering om projekter 
 Projekt Trafik 

Kommunens trafiksikkerhedsplan er netop blevet færdig og udsendes til høring i 8 uger. 

Trafiksikkerhedsgruppens ønsker er ikke medtaget i planen. Trafiksikkerhedsgruppen vil udarbejde et 
høringssvar. Flytning af den tunge trafik gennem byen bliver der arbejdet med på anden vis. 

Trafiksikkerhedsgruppen vil følge op dette.  

 Projekt Hjemmeside 

Hjemmesiden forventes fortsat klar til 1. august 2016 
 Flygtninge 
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Styregruppen indbyder til et åbent dialogmøde den 18. august 2016 i Jyderup Hallen, hvor der vil blive 

orienteret om det arbejde, der er i gang og mulighed for at drøfte hvilke indsatser, der yderligere kan være 
behov for. 

     

9. Næste møde mandag d. 1/8 kl. 15  
 

10. Eventuelt 
Intet 

 

Referat Preben Gajhede 09.06.16 

 


