Byforskønnelsesgruppen i Jyderup
Dato: 3. oktober 2016
Møde nr. 6

Referat
af møde i gruppen den 29. september 2016.
Deltagere: Lotte Pradel, Gert Mortensen, Otto Bro og Erik Madsen.
Afbud fra: Gitte Rasmussen og Kjeld Kargaard.
1)Blomsterkummer:
Pasningen er gået rimeligt godt.
Vi foreslår yderligere tre kummer til næste år:
-Ved Bibliotekspladsen (Gert M.)
-Ved Apotektet og ved Busholdepladsen.
Otto Bro kontakter apoteket og guldsmedeforretningen om vanding.
Derefter indhentes tilsagn fra erhvervsforeningen om betaling for tilplantning.
2)Bænk ved Dronning Margrethes Ruin:
Gert M. og Erik M. påtager sig at udskifte de rådne brædder.
Vi søger Styregruppen om 400 kr. til materialer.
3)Registrering af kunst, skiltning:
Gert M. arbejder videre med logo og priser på skilte.
Drøftes på næste møde.
4)Beplantning af grønne områder:
Vi foreslår, at de tre trekantområder ved kroen i kirkebyen forskønnes ved plantning af træer og
buske. De ejes af kommunen.
Otto Bro kontakter anlægsgartner Malmos om en skitse samt prioverslag.
Derefter kontaktes kommunen om penge til arbejdet.
Vi ønsker desuden opsat ”fodspark” ud mod vejarealet, da der ofte/konstant sker parkering på
området.
5)Gadekæret i kirkebyen:
Vi tager snarest springvandspumpen ned. Af forskellige årsager sættes den ikke op igen.
Gadekæret, der tilhører kommunen, er i en dårlig forfatning.
Vi kontakter kommunen for at høre, hvilke planer den har for kærets vedligeholdelse.
6)Dyrskuepladsen:
Kommunens administration foretager sig ikke yderligere m.h.t. beskæring og/eller fældning.
Otto Bro kontakter skovfoged Thorkild Wiisbech vedørende beskæring og fældning.
Derefter søger vi at få et møde med formanden for Klima og Miljø, John Harpøth, om pladsen.
Se i øvrigt pkt. 4, 5 og 8.
7)Flagalle´:
Erhvervsforeningen har fået tilladelse til nedgravning af huller.
Foreningen arbejder videre med finansiering m.v.
8)Renholdelse af fortove i midtbyen:
Vi ønsker at drøfte reglerne m.m. med John Harpøth. Se pkt. 6.

Måske udarbejde en pjece til grundejerne/forretningerne?
9)Eventuelt:
a)Vi drøftede gruppens arbejde og relationerne til lokalforums Styregruppe.
Vi synes, der mangler udmeldinger om forskellige ting. Derfor ønsker vi et møde med Styregruppen
om bl.a. følgende emner:
Revision af kommuneplan/helhedsplan – Biblioteksbygningen og borgerservice – Campingpladsen
– Udmelding til byens borgere – Nye borgere og byggemodning af grunde – Samspillet med
kommunen - Evaluering af Styregruppens arbejde.
b)Vi ser gerne nye/yngre kræfter deltage i gruppens arbejde. Hvordan??
Steen Peitersen genindtræder i gruppen.
c)Der er enighed om, at gruppens mødereferater lægges på hjemmesiden Jyderup.dk via
Styregruppens formand.
Erik Madsen
sekretær
Næste møde:
Det blev ikke aftalt.
Derfor har formanden sat det til tirsdag den 8. november kl. 16,00.
Håber alle kan deltage.

