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Styregruppemøde mandag d. 20. september 2016 REFERAT
Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Jesper Jørgensen, Svend Aage Larsen og fællesskaber
Kaj Erik Hansen.
Fraværende: Poul Henrik Jensen
1. Forberedelse af møde med projektudvalget for lokal udvikling tirsdag den 27. september
kl. 18.00.
Udvalget har sendt nedenstående forslag til fælles dialog om
 Hvilke muligheder har Jyderup for udvikling for fremtiden på de store linjer?
 Hvad drømmer Jyderup om for lokalområdet i fremtiden?
 Hvordan kan vi understøtte hinanden i at skabe lokal udvikling?
 Hvilken rolle kan fx de offentlige institutioner og private virksomheder spille i lokal udvikling?
Styregruppens kommentarer:
 Byen er i en omstillingsproces fra Rådhusby til en alm. stationsby.
 Der er brug for at skabe mere lokal engagement, hvor borgerne bakker op om tiltag i byen og
lader sig involvere. Fra uengagerede borgere til engagerede borgere. Det skal være interessant
at være med, eller det skal være svært at stå udenfor.
 Byen har et fælles mål. Hvad får jeg ud af at bo i Jyderup? Hvad gør mig glad?
 De offentlige institutioner engagement i byens udvikling: Begrebet Åben skole.
 Nye måder/former at mødes på. At mødes med folk man kender for at møde nye mennesker
man ikke kender.
 Vi skal tale det op som vi har nået
 PROJEKTGRUPPERNE skal styrkes via en forøget kontakt til og mellem kontaktpersonerne.
Udvikling af byens kultur hvor borgerne får lyst til at få ideer til byens udvikling og føre dem ud i
livet.
Spørgsmål til udvalget:
 Hvordan fungere fundraisings medarbejderen i kommunen. Hvordan kan lokalområderne gøre
brug af ham/hende?
Udvalget vil igangsætte projektet: ”Udviklingskraft i lokalområderne”
 Gennem kompetenceudvikling styrke de medvirkendes mulighed for at arbejde målrettet med
udviklingen af deres eget lokalområde
 Give Holbæk Kommune viden om hvorvidt kompetenceudvikling som metode kan skabe
grundlag for langsigtet udvikling i lokalområderne
2. Indbydelse til møde om SKVULP
Skal vi deltage er det for at bringe Jyderup til Holbæk. Søren og Poul-Henrik deltager. evt. med
repræsentant for idrætsforeningen.
3. Revision af kommuneplanen
Styregruppen vil ikke tage initiativer i forhold til revisionen, da vi mener, at den helhedsplan der er
udarbejdet for Jyderup og indeholdt i kommuneplanen dækker de muligheder der er i Jyderup.
Det er mere det konkrete arbejde for at realisere planen, der skal gøres.
4. Status på projekter og andre aktiviteter
 Etablering af flagalle på begge sider af Holbækvej og Skarridsøgade er godkendt og projektet
forventes at være klar i foråret 2017
 Afmærkning af stil omkring Skarresø. Aftalerne er på på plads de sidste nødvendige økonomiske
midler er ved at blive søgt.
 2. etape at julebelysningen går i gang snarest. Målet er at udsmykningen skal gå fra Jyderup
bageren til Skarresøs udmunding i Sølystvej.
 Hundeskoven bliver dyr at etablere. Der arbejdes på en ’Crowdfundings 'model.
 Renovering af Bibliotekspladsen går i gang så snart Malmos har ledigt personale.
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5. Næste møde mandag den 3. oktober kl. 15.00
6. Eventuelt.
 Punkter til næste møde: Borgermøde om integrations aktiviteterne i Jyderup.
 Campingpladsen. Juristerne i Holbæk kommune arbejder stadig på en model for udbud
 Bevillingen til udbygning af Jyderup Hallen er udskudt til næstet år.
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