Byforskønnelsesgruppen i Jyderup
Dato: 12. november 2016
Møde nr. 7

Referat
af møde i gruppen den 8. november 2016.
Deltagere:
Lotte Pradel, Gert Mortensen, Kjeld Kargaard, Otto Bro-Jørgensen, Erik Madsen.
Afbud fra Gitte Rasmussen.
1)Blomterkummer:
Ja til vanding fra Apotek og Grethas Guld og Sølv. Otto Bro skaffer 3 blomsterkummer hos
kommunen.
Vi sørger for grandækning af kummerne. Otto kontakter Jyderup Skov om gran og tilrettelægger
grandækningen.
Nye kummer øst for broen:
Lotte Pradel kontakter Spar og Lampehuset om pasning af eventuelle nye kummer.
2)Opfølgning på aftaler fra tidligere møder:
Thorkild Wisbech kan først besigtige Dyrskuepladsen efter jul.
Derfor berostilles henvendelsen om et møde med formanden for udvalget for Klima og Miljø.
Det ønskede møde med Styregruppen gennemføres ikke p.t.
3)Bænk ved Dr. Margrethes Ruin:
Gert M. og Erik M. har købt egetræ og vil snarest forny sæde og ryg.
Lotte Pradel orienteres med henblik på presseomtale.
4)Skal Helhedsplanen revideres?
Styregruppen mener ikke, det er nødvendigt.
Gruppen bemærker, at det skal sikres, at byens Helhedsplan også medtages i den reviderede
kommuneplan.
5)Berettigelsen af vore 2 bygrupper?
Vi drøftede det kort.
Vi afventer borgermødet den 21. november.
6)Hjemmesiden Jyderup.dk
Vi synes, at hjemmesiden indeholder mange relevante oplysninger om byen.
Dog foreslår vi, at menupunktet ”Projekter” - i lighed med ”Lokaldemokrati” - får linjen ”Nyeste
dokumenter under Projekter”.
På den måde kan man hurtigt få kendskab til de seneste mødereferater, statusnotater m.m.
7)Borgermøde i lokalforum den 21. november:
Vi drøftede evaluering og eventuel foreningsdannelse, bl.a. følgende emner:
-Referater fra Styregruppens møder
-Periodiske statusrapporter fra projektansvarlige
-Periodiske offentlige møder med politikere
-Faste træffetider med Styregruppen
-Bibliotekets fremtidig (se pkt. 8 nedenfor)

8)Eventuelt:
a)Bibliotekets/Rådhusbygningens fremtid:
Vi vil rejse spørgsmålet på borgermødet den 21. november.
Vi mener, at byen kraftigt skal markere over for kommunen, at Biblioteket ikke skal flyttes fra
bymidten!
Vi foreslår, at Borgerservicen udvides, så der også kan udstedes kørekort og pas.
b)Præstegårdens anvendelse:
Dejligt, at den nu udlejes/sælges.
c)Udbud af Campingplads og Skarridsøhjemmet:
Vi efterlyser en forklaring på, hvorfor der ikke sker noget.
d)Trafikplanen:
Gert M. orienterede om Sølystvej.
Næste møde:
Formanden fastsætter en dato i januar – men måske også før.
Mødetidspunkt: fremover kl. 15,00.
Erik Madsen
sekretær

