Styregruppen
03 oktober 2016

Styregruppemøde mandag d. 3 oktober 2016 REFERAT
Tilstede: Preben Gajhede, Poul Henrik Jensen, Søren Bøtker Pedersen, Jesper Jørgensen, Svend Aage
Larsen og fællesskaber Kaj Erik Hansen.
Fraværende: Ingen
1. Planlægning af møde om integration
Borgermøde afholdes på café Habibi mandag den 31. oktober kl. 19.00
Punkter til dagsorden:
 Hvordan er det gået med de flygtninge der er kommet til Jyderup i 2016?
 Hvor mange kan vi forvente os i fremtiden?
 Hvordan går det med virksomhedspraktikker?
 Der inviteres deltagere fra kommunen og Udvej (Jyderup Pedellerne)
 Poul Henrik og Preben er tovholdere
2. Evaluering af lokalforums rammer.
Borgermøde afholdes i Skarresøsalen tirsdag den 22. november kl. 19.00
Punkter til dagsorden:
 Hvordan har de nye rammer fungeret?
 Hvordan har styregruppen fungeret?
 Afholdelse af borgermøder / informationsmøder
 Kontakt til byens foreninger og organisationer
 Kontakt til Holbæk kommunes politiske niveau
 Åben status på byens projekter i 2016
 Hvor langt er projekterne nået
 Nye potentielle / relevante projekter i 2017
 Preben er tovholder
3. Fortsat drøftelse af forslag om velkomstmøder for nye borgere.
Styregruppen vil forsøge at samle en projektgruppen der kan tilrettelægge materiale og afholde
velkomstmøder for tilflyttere til Jyderup. Der er ca. 500 - 600 tilflyttere årligt. Følgende må kunne være
interesserede parter: Erhvervsforeningen, Højskolen, Idrætsforeningerne, Lokal Forum, Jyderups
Fremtid, Kommunale institutioner, men projektgruppen kan godt bestå af færre personer, der så
efterfølgende inddrager de øvrige.
Søren og Preben er tovholdere i at få etableret projektgruppen.
4. Opsamling på emner fra møderne med projektudvalget for vækst og projektudvalget for
lokal udvikling.
 Søge fælles ejerskab til projekter i Jyderup mellem kommunen og Lokalforum.
 Forslag om afholdelse af møder rundt om i kommunen hvor borgerne kan fremlægge
projektforslag overfor et panel af politikere, embedsmænd og erfarne ildsjæle.
 Det har været særdeles relevant at være i en tættere dialog med politikerne bredt i byrådet.
 Politikerne får ’uld i mund’ overfor spørgsmålet: Hvad foregår der omkring det gl. Rådhuset og
biblioteket. Hvilke planer er ved at blive udviklet nu? Aktuelt kan det af dagsordenen til
økonomiudvalgets møde d. 5/10 ses, at det 3-kommunale samarbejde om UU
(Ungdomsvejledningen) sandsynligvis ophører senest ved begyndelsen af det kommende
skoleår. Da UU stort set er de eneste administrative brugere af det gamle rådhus kan det få
betydning for bevarelse af de sidste administrative kommunale arbejdspladser i vort område og
dermed for rådhusets funktion. Styregruppen arbejder videre med at sikre en dialog med
kommunen om dette spørgsmål.
 Istidsruten

Side 2 af 2
Holbæk kommune har i samarbejde med 4 andre kommuner og 4 oplevelsescentre søgt og fået
en bevilling fra Nordea-fonden til at udvikle et projekt for en istidsrute som forbinder de 4
oplevelsescentre.
Anders Lauritsen projektleder for den tværkommunale arbejdsgruppe for etableringen af
Istidsruten, fortalte styregruppen om tankerne bag rutens og hvordan det videre arbejde skal
foregå. Det blev aftalt at holde møde omkring rutens mulige forløb gennem Jyderup.
5. Henvendelser fra borgere
 Ingen
6. Henvendelser fra kommunen
 Ingen
7. Orientering om projekter
 Udsættes
8. Næste møde mandag d. 7 november kl. 15
9. Eventuelt.
Referat: Sv Aage
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