
Styregruppemøde  
Mandag d. 1/2 kl. 15.00 på Holbækvej 150. 

Tilstede: Jesper Jørgensen, Poul Henrik Jensen, Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen samt fæl-
lesskaber Kaj Erik Hansen 
 

REFERAT 

1. Projekt Bibliotekspladsen 

 Bygruppen har i en længere periode arbejdet med ønskerne om dels en renovering og 
forskønnelse af bibliotekspladsen og dels en udvikling af pladsen med aktivitetsmulighe-
der og kunstnerisk udsmykning. Aktuelt har kommunes udvalg for kultur og fritid afsat 

70.000 kr. til at realisere lokale kunstprojekter, hvor lokale, anerkendte kunst-

nere i samarbejde med andre lokale kræfter skal udsmykke byrummet i deres 
eget lokalområde. 

 De, der har arbejdet med bibliotekspladsen, finder, at det kommunale kunstprojekt har-
monerer fint med ønskerne om en udvikling af bibliotekspladsen og anbefaler derfor, at 
Jyderup ansøger udvalget for kultur og fritid om et lokalt kunstprojekt.     

 Styregruppen er enige i behovet for at gøre noget ved bibliotekspladsen, i første omgang 
måske blot i form af en renovering i samarbejde med kommunen, som ejer pladsen. Efter 
styregruppens opfattelse er det nødvendigt at medtænke den igangværende drøftelse af, 
hvordan bymidten skal udvikles for at kunne sikre et levende og spændende handels- og 
byliv. I den sammenhæng må det forventes, at bibliotekspladsen vil være en vigtig brik i 
en kommende bymidteplan. Dermed er det også uklart om pladsen bliver større eller 
mindre og hvilke andre byelementer, den vil indgå i. Vi mener derfor, at det er for tidligt 
at binde alt for mange penge i en udvikling af bibliotekspladsen, og vi kan derfor heller 
ikke anbefale kunstprojektet. 

 
2. Henvendelse fra Jyderups Fremtid vedrørende mellemfinansiering af projekter. 

 Bestyrelsen for Jyderups Fremtid vil gerne støtte projekter og vil også gerne stå bag an-
søgninger til diverse fonde. Såfremt en fond bevilger penge vil disse i nogle tilfælde først 
blive udbetalt, når projektet er godt i gang eller helt afsluttet. Foreningen skal i givet fald 
lægge penge ud. Ved store projekter kan dette næppe lade sig gøre. Desuden kan der 
være en økonomisk risiko, hvis økonomien i projektet ikke holder. Bestyrelsen er ikke 
umiddelbart parat til at påtage sig en økonomisk risiko ved større projekter og ønsker 
derfor styregruppens vurdering af, hvordan større projekter kan finansieres.  

 I forbindelse med ønskerne om at byen overtager Skarridsøhjemmet og Campingpladsen 
vil der om kort blive dannet en Jyderupfond, som vil byde ind på at eje og drive et van-
drehjem og en campingplads. Det kan være en mulighed at fonden eventuelt vil kunne 
stå bag større projekter, men det er ikke afklaret. 

 Styregruppen kan ikke umiddelbart give en vurdering, men er enig i, at disse forhold skal 
undersøges og afklares og i den forbindelse også om Holbæk kommune i givet fald vil 
kunne påtage sig en mellemfinansiering. 

 For at få disse forhold nøje undersøgt har vi bedt fællesskaber Kaj Erik Hansen om at ar-
rangere et møde med nogle kyndige medarbejdere fra Holbæk kommune. I mødet vil 
deltage repræsentanter fra Jyderups Fremtid, den kommende Jyderupfond og fra styre-
gruppen.       

 
3. Drøftelse af relationen mellem Jyderups Fremtid og styregruppen 

 Det ligger helt fast, at Jyderups Fremtid er en selvstændig forening, hvis medlemmer su-
verænt via bestyrelsen beslutter, hvad foreningen skal støtte.  

 Jyderups Fremtid og styregruppen arbejder for at fremme Jyderups udvikling, begge par-
ter har udgangspunkt i Helhedsplanen for Jyderup og begge er en del af lokalforum Jyde-



rup. Der vil derfor naturligt være et tæt samarbejde mellem Jyderups Fremtid og Styre-
gruppen ligesom der fra begges sider vil være et nært samarbejde med de mange pro-
jekter under lokalforum.  

 
4. Vækstudvalgets puljer 

 Holbæk kommunes vækstudvalg har udlagt to puljer på hver én million kr. til vækst og 
udvikling i lokalområderne. Styregruppen vil gerne høre mere om disse puljer og om 
vækstudvalgets tanker om vækst både generelt og i forhold til vort lokalområde. Vi har 
derfor bedt fællesskaber Kaj Erik Hansen om at arrangere et møde mellem repræsentan-
ter for vækstudvalget og styregruppen.   

 
5. Sidste gennemgang af projektoversigten – revideret udgave udsendes inden mødet 

 Udsat til næste møde 
 

6. Planlægning af møde med kontaktpersonerne for temaerne  

 Udsat til næste møde 
 

7. Orientering om projekter 
 Trafikgruppens projekter herunder orientering om dialogmøde mellem gruppen og 

politikere 
 Bygruppens nye organisering, se referat fra bygruppens møde d. 18/1 
 SKULP 

 

 Udsat til næste møde 
 

8. Næste møde mandag d. 7/3 kl. 15 
 

9. Eventuelt 

 Intet 
 

Referat: Preben 

 

 

 


