Byudviklingsgruppen i Jyderup
den 15. november 2016

Referat
fra møde den 14. november 2016 kl. 16,00 i Baaglands mødelokale.
Deltagere:
Otto Bro-Jørgensen, Svend Aage Larsen, Kjeld Kargaard, Hans Erik Baagland, Gert Mortensen,
Erik Madsen samt Lotte Pradel fra Byforskønnelsesgruppen.
Afbud fra: Jesper Jørgensen, Eggert Madsen, Jens Foldager og Niels Agerbo – alle fra
projektgruppen Attraktiv Bymidte.
Finn Harder er udtrådt af gruppen.
1)Mødet den 29. august 2016:
a)godkendelse af referat:
Godkendt.
b)opfølgning, bl.a. træplantning ved Svend Aage og Otto Bro:
Der er kontakt til flere butikejere m.fl. om beplantning/forskønnelse på deres P-pladser.
Vi afventer.
2)Møde i Byforskønnelsesgruppen den 8. november (er mailet til jer).
Kort drøftet.
3)Renovering af Bibliotekspladsen:
I løbet af få dage begynder anlægsgartner Per Malmos at renovere pladsen – incl. den lille plads ved
platan-træet.
4)Projekt Attraktiv Bymidte:
a)Færdiggørelse af ejendomsliste:
Hans Erik B. oplyser, at Jesper Jørgensen sammen med kommunen færdiggør ejendomslisten over
ejendomme i bymidten.
b)Erfaringer fra andre byer:
Referat fra besøg i Ringe den 19. oktober, som er mailet til gruppens medlemmer, blev kort drøftet.
c)Orientering fra projektgruppen:
projektgruppens medlemmer havde meldt afbud til mødet.
5)Byggemodning og salg af byggegrunde i Jyderup Nord:
a)Tidshorisont: vi ved kun, at kommunen påbegynder byggemodning i Jyderup Nord.
b)Udarbejdelse af pjece for nye borgere:
Foreningens Jyderups Fremtid drøfter bl.a. dette spørgsmål.
6)Borgermøde den 21. november:
a)Emner:
Gruppen drøftede evalueringen af Styregruppens arbejde.
Se Byforskønnelsesgruppens mødereferat fra 8. november pkt. 7.
Vi er bekendt med de signaler, der fremgår af Styregruppens mødereferat fra 7. november, hvor der
gives udtryk for frustrationer over manglende tilbagemeldinger m.m. fra kommunen.
b)Foreningsdannelse:
Blev kort drøftet. Styregruppen vil undersøge spørgsmålet yderligere, og der vil senere blive et

borgermøde herom.
7)Biblioteksbygningen og borgerbetjening:
Vi er netop blev bekendt med, at kommunens administration har udarbejdet et notat om eventuel
salg af Biblioteksbygningen og flytning af biblioteket til den tidligere børnehave ”Mariendal” på
Holbækvej.
Ingen i lokalforums regi har været gjort bekendt hermed, hvilket er meget skuffende.
Vi vil kraftigt protestere mod en flytning af bibliotek og borgerservice væk fra bymidten. Vi ønsker
tværtimod en styrkelse af borgerservicen, så der kan udstedes pas og kørekort.
Svend Aage L. oplyste, at Styregruppen prøver at arrangere et borgermøde i december med
deltagelse af politikere.
Vil vil foranledige omtale af en eventuelt flytning i JyderupPosten inden mødet.

8)Status på projekter, bl.a. Naturaksen/Drivsåtskoven og Skarridsøhjemmet/campingpladsen:
Der er desværre opstået vanskeligheder omkring udbud af Skarridsøhjemmet og campingpladsen.
9)Jyderups placering i den kommende kommuneplanrevision?
Som minimum skal vi sikre os, at Helhedsplanen for Jyderup også indgår i den reviderede
kommuneplan.
10)Eventuelt:
Gert Mortensen orienterede om Trafikgruppens bemærkninger til trafikregulering af Søbæksvej
samt vandundersøgelser af Skarridsø.
Ny mødedato:
Formanden fastsætter ny mødedato i januar, medmindre der opstår et behov for et tidligere møde.
Erik Madsen
sekretær

