BORGERMØDE MANDAG DEN 21. NOVEMBER
EVALUERING af den nye struktur i lokalforum Jyderup
Ordstyrer: Claus- Jørgen Sørensen, formand for Jyderups Fremtid
REFERAT
Der var ca. 30 fremmødte borgere
1. Velkomst. Preben Gajhede, formand f. styregruppen bød velkommen og beskrev kort formålet
med dette møde: Lokalforum fik nye rammer den 5. november 2015, og det blev besluttet, at
rammerne skulle evalueres inden udgangen af november 2016. Mødets formål er, at evaluere
rammerne, det er ikke et møde, hvor der træffes beslutninger.
2. Projektorganiseringen
Repræsentanter for projektgrupperne med kort status om deres projekter
a. Byforskønnelses gruppen v. Lotte Pradel
 Ny flagalle gennem hele byen i samarbejde med Jyderup Erhvervsforeningen
 Beplantning og pasning af blomsterkummer. 3 nye blomsterkasser i 2017. Ny plantning af
blomsterløg.
 H N Hansens plads renoveret
 Renovering af bænk v. Dronning Magrethes ruin.
 Overvejelser omkring nyt stort springvand i gadekæret.
b. Byudvikling v. Otto Bro
 Renovering af bibliotekspladsen starter inden jul
 Indsamling af ideer fra andre lignende byer
 Fortegnelse over alle erhvervslokale ejendomsbesiddere i Jyderup.
 Aktiviteter for plantning af flere træer i byen.
 ’Aktivgruppen’ for ’En ny bymidte’ var ikke tilstede.
 Trafikgruppen der arbejdes på trafiksikring af krydset Sølystvej og Skarridsøgade.
Der er ansøgning i vejdirektoratet om rute 225 gennem Jyderup omlægges til Cementvejen
og Skovvejen, og hastighedsbegrænsning ned til 40 km./t. I Jyderup.
c. Erhverv v. Søren Bøtker, formand for Jyderups Erhvervsforening.
 Over 100% medlemstilgang til Erhvervsforeningen der nu har 95 medlemsvirksomheder,
hvilket giver en bedre økonomi til nye aktiviteter.
 Der er nu 8 infoskærme i byen med opdaterede nyheder.
 Torvedagene med nyt koncept til næste år, da der er for lidt handel i boderne til at
fastholde stadeholderne.
 Byfest og Lystændingsfest m. udvidet julebelysning.
 Ny flagalle m. Sponserede flagstænger. Klar 1. April 2017
 Tomme butikslokaler, et nyt projekt for at modvirke dette.
 Tilbud til alle bliver foredragsrække m. aktuelle foredragsholdere.
d. Integration v. Poul Henrik Jensen, forstander f. Jyderup Højskole
 Der er pt. 11 flygtninge bosiddende på Elmelunden i Jyderup og 10 på integrationskursus
på Højskolen.
 Café Habibi har skabt den kulturelle vækst i Jyderup, som nyt omdrejningspunkt f.
kulturlivet.
 Café Habibi m. integrationsaktiviteter i café og ved drift af campingpladsen
 Da Elmelunden skal renoveres i 2017 bliver der brug for nye bosteder til de derboende
flygtninge.
e. Kultur og Fritid v. Preben Gajhede og Per Bahnsen
 Kulturgruppen er en aktivgruppe ikke et projekt. De gennemføre et stort program hver år.
 Ny tilbygning til hallen med nye møde og aktivitetslokaler. Financieringen er på plads.
 Omklædningsrummene til fodboldklubben bliver revet ned og fodboldklubben flytter til de

tomme lokaler fra den fraflyttede børnehave.
 Ny musikforening er ved at etablerer sig i Skarresøsalen. 1. arrangement 2. juledag.
f. Natur v. Thorkild Wisbech og Søren Bøtker
 Den første omgang nødvendige udtynding i Dritsåtskoven er udført i efteråret 2015 som et
økonomisk selvbærende projekt
 Det videre arbejde m. udtynding og beskæring lang søbredden kræver økonomisk
deltagelse af kommunen.
 Vedligeholdelses plan samt økonomi for området bliver en vanskelig opgave.
 Afmærkning m. pæle og skilte af sti rundt om Skarresø vil være på plads 1. maj.
 Hundeskoves projektet er på vej, men financieringen er ikke på plads endnu.
 Der er store forventninger til samarbejdet med Naturpark Åmosen.
 Den indledende planlægning til en ’Istidsrute’ der skal gå igennem Jyderup er ved at blive
gjort.
g. Turisme v.
 Jyderup Fondens køb af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen lykkedes ikke i første
omgang, men kommunen er ved at omarbejde udbudsmaterialet.
Kommentarer til projekterne:
 En opfordring til Projektgrupperne om at have opdaterede status på hjemmesiden for hvor
langt deres projekter er.
 Større samarbejde med kommunale institutioner i Jyderup.
 Flere frivillige og engagerede borgere.
 Forslag til afholdelse af et status borgermøde hver ½ år.
3. Kommunikation
 Den af styregruppen nedsatte kommunikationsgruppe udarbejdede kommunikationsstrategi
ud fra hvilken de har etableret hjemmeside www.jyderup.dk der har været på nettet siden
august 2016. Det tilstræbes at hjemmesiden altid er aktuel.
 Der udsendes nyhedsbreve og der skrives ugentlige indlæg til Jyderup Posten.
 Facebooksiden jyderup.dk har svært ved at komme i gang, da kommunikationsgruppen
ikke har den store erfaring indenfor dette medie.
Kommentarer til kommunikationsopgaven:
 Stor ros til hjemmesidens kvalitet.
 Forslag om at kontakte til unge mennesker (fx skolerne 9 – 10 klasse) for udvikling af
Facebook side.
 Stor ros til Preben Gajhede for hans store indsats for at informere byen.
4. Møde- og arbejdsformer samt beslutninger
 Lokalforum er ændret til Borgermøder hvor emnerne har været: Hundeskov, Jyderup Fond,
Præstegård, Integration. På ingen af disse møder har der skullet tages beslutninger.
 Styregruppen har holdt dialogmøder med 2 politiske udvalg, som de har indkaldt til.
 Styregruppen mener at møde med politikere skal være i forhold til konkrete problematikker
Kommentarer til møde- og arbejdsformer:
 Der blev foreslået flere borgermøder med politikere, for snak om løst og fast.
 Alle kan som sådan ’booke’ en politiker til lokale møder.
5. Styregruppen
 Der blev aflagt regnskab for bevillingen til lokalforum i 2015 og 2016. Overskuddet er
blevet overført til Jyderups Fremtid.
 Samtlige referater fra styregruppen og projektgrupper bliver straks lagt på hjemmeside.
 Der har været afholdt dialogmøder med politikere fra Vækstudvalget og Projektudvalget for
lokal udvikling.
 Der er afgivet høringssvar for justering af budget 2016
 Der er indkaldt til Borgermøde om biblioteket på det tidligere rådhus tirsdag den 13. dec.

 Styregruppen har inviteret kommunes øverste ledelse til dialogmøde.
 Der er nedsat ny projektgruppe: Velkomst til nye borgere i Jyderup.
Kommentarer til styregruppens opgaver og det konkrete arbejde med opgaverne
 Når Lokalforums årlige overskud blev overført til Jyderups Fremtid er det svært for
byforskønnelsesgruppen at søge penge der, da Jyderups fremtid ikke yder tilskud til drift.
Dette bør Jyderups Fremtid overveje.
 Der blev stillet forslag om at styregruppen havde faste offentlige mødetider.
 Der blev femført kritik af referaterne fra styregruppens møde, de er ikke orienterende nok
da borgerne ikke får indtryk af, hvad styregruppen laver.
6. Foreløbig drøftelse af eventuelt nye vilkår for lokalforum
 Holbæk kommune har varslet mulige ændringer af de hidtidige vilkår for organisering af
lokalforum, hvilket kan betyde, at lokalforum skal organiseres som en forening for at kunne
modtage det årlige driftsbeløb (ca. 31.000 kr.), alternativt kan være at lokalforum
samarbejder med en lokal forening, der kan administrere det årlige driftstilskud.
 Når de ændrede vilkår ligger fast vil styregruppen indkalde til borgermøde, hvor der
træffes beslutning om den fremtidige organisationsform.
Kommentarer:
 Dette blev taget til efterretning
7. Samlet evaluering af rammerne
 Der var bred enighed om at den nye struktur i Jyderup fungerede, mange aktiviteter er sat
i gang i Jyderup igennem det sidste år.
8. Eventuelt
 Steen Klink kunne oplyste at der ikke var noget politisk ønske om at flytte biblioteket fra
dets nuværende placering på det gl. Rådhus.
 Man kunne spørge om, hvad borgerne mener at 1. og 2. sal skal bruges til?
Referat
Sv Aage Larsen

