
 Byudviklingsgruppen i Jyderup     
          den 31. august 2016 

 

 

    Referat 

 

fra møde mandag den 29. august 2016 i Baaglands mødelokale. 

 

Deltagere: 

Hans-Erik Baagland, Gert Mortensen, Svend Aage Larsen, Otto Bro-Jørgensen, Finn Harder, Kjeld 

Kargaard, Niels Agerbo, Jesper Jørgensen, Eggert Madsen og Erik Madsen. 

Afbud fra Jens Foldager.   

 

1)Referat fra sidste møde: 

Blev godkendt. 

 

2)Status på Præstegården: 

Gården er nu sat til salg, og Menighedsrådet har købt et hus i byen til den kommende præst.  

 

3)Projekt træplantning, herunder hække, fliser, Sølystvej, P-pladser: 

Otto Bro og Svend Aage L. har aftalt møde med ejeren af Lagersalg og Spar-bygningen for at drøfte 

beplantningsmuligheder. 

 

4)Renovering af Bibliotekspladsen: 

Svend Aage Larsen og Gert Mortensen orienterede. 

Anlægsgartner Malmos er antaget til at renovere pladsen.  

Det omfatter ikke renovering af hegnsmuren. 

 

5)Projekt attraktiv Bymidte: 

a)Ejendomsopgørelse: 

Otto Bro og Hans-Erik B. kontakter kommunen for at få listen suppleret. 

 

b)Erfaringer fra andre byer, herunder besøg i Præstø den 16. juni: 

Besøget i Præstø blev drøftet. Projektgruppen har fået rapporten fra besøget med tilhørende bilag. 

 

c)Orientring fra projektgruppen: 

Der blev orienteret om mødet med kommunens Vækstudvalg den 9. august (bl.a. byggemodning). 

Spørgsmål: Kan der laves en folder til grundkøbere/tilflyttere i Jyderup? Se i øvrigt linket på 

kommunens hjemmeside: velkommentilholbæk.dk 

JyderupFondens eventuelle køb af campingpladsen og Skarridsøhjemmet er endnu ikke afsluttet.   

 

6)Diverse emner: 

a) Biblioteksbygning og bogudlån: 

Det er vigtigt, at bygningen bruges og at vi bruger biblioteket. 

Vi efterlysen en udbygning af borgerservicen. 

 

b)Dyrskuepladsen: 

Kort orientering om status. 

 

c)Ny hjemmeside – Jyderup.dk: 

Spændende, hvordan den kommer til at virke. 

 



d)Eventuelt besøg i Ringe og Aars: 

Otto Bro orienterede.  

 

e)Bevillinger fra kommunen til byens udvikling og forskønnelse samt tidshorisonter: 

Blev  ikke drøftet direkte. 

 

7)Eventuelt: 

-Kommuneplanen skal revideres til næste år. Tager Styregruppen initiativ til en revision af 

Helhedsplanen for Jyderup? 

-Gert Mortensen orienterede om Trafikgruppens høringssvar vedrørende Sølystvej og Slagelsevej 

(Akselholm). 

   

8)Ny mødedato: 

Formanden fastsætter datoen herfor. 

 

 

 

Erik Madsen 

sekretær 

 


