Styregruppemøde (SG)
Mandag d. 7/12 kl. 19.00 på Holbækvej 150.
Tilstede: Alle samt Fællesskaber Kaj Erik Hansen
REFERAT
Referatet vil fremover først blive udsendt, når det er godkendt af alle.
1. Fornyet gennemgang af projektoversigten

Projektoversigten blev gennemgået med henblik på afklaring af hvilke projekter, vi har kendskab til,
og hvem der er projektansvarlige.

Vi afventer Bygruppens eventuelt nye inddeling i projektgrupper med projektansvarlige.

Den ny reviderede projektoversigt vil blive taget op på næste møde.

Det skal understreges, at alle er velkomne til at starte nye projekter
2. Kontaktpersonernes rolle – eventuelt møde med kontaktpersonerne

Udsættes til næste møde
3. Projekt Hundeskoven – orientering om projektet og planlægning af borgermøde

Der har været mange problematikker taget op ifm. myndigheder: Hegning ifm. motorvejs
reserverede byggelinjer, parkering, lovgivning f. skove mv. Projektholderne (Søren og Thorkild)
arbejder fortsat med afklaringer.

Styregruppen afholder borgermøde søndag den 28. feb. kl. 14.00 ved den eventuelle hundeskovs
mulige placering. I tilfælde af dårligt vejr flyttes til højskolen.
4. Projekt Bymidten – orientering om mødet med planafdelingen d. 3. dec.

Planafdelingen er positiv over for det store arbejde der er gjort af borgerne i Jyderup.
Planafdelingen ser det som muligt, at der med politisk opbakning kan indgås et tættere samarbejde,
for udvikling af et ny plan for hele bymidten.

Der skal nedsættes en 4 personers arbejdsgruppe, samt evt. en følgegruppe.

Styregruppen har aftalt møde med borgmesteren den 16. dec. hvor vi vil prøve at opnå politisk
opbakning og fastlægge rammerne for samarbejdet.
5. Andre projekter? – evt. orientering om status

Udsættes til næste møde
6. Jyderup Fonden – orientering om status

Advokat og Maagens Mørkeberg arbejder med udformning af vedtægterne. Der ventes på projekt
udbudsmaterialet fra Holbæk kommune omkring Campingplads og om muligt vandrehjem.
7. Lokalforums økonomi

Styregruppen følger de principper, for brug af økonomisk tilskud fra kommunen, som tidligere er
fastlagt af Kontaktgruppen. Vi dækker alle udgifterne ved borgermøder, så som annoncer, lokaler,
materialer, forplejning mv.
8. Hjemmeside

Kommunikationsgruppen er ikke påbegyndt arbejdet.

Jyderup Erhvervsforening er indstillet på, at deres hjemmeside Jyderup.dk også kan bruges af
Lokalforum. Det er en forudsætning, at Jyderup.dk kan rumme reklamer. Styregruppen accepterer
dette. Driften af hjemmesiden skal afklares, da der er enighed om at den ikke alene kan ’køres’ af
frivillige.

Kontaktgruppens hjemmeside Jyderupvision.dk lukkes.
9. Næste møde

Mandag d. 4. januar kl. 15 på Holbækvej 150
10. Eventuelt

Intet
Referat: Sv Aage, 7. december 2015

