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Styregruppemøde mandag d. 7. november 2016 REFERAT 

Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Jesper Jørgensen, Svend Aage Larsen og fællesskaber 
Kaj Erik Hansen.  
Fraværende: Poul Henrik Jensen 

På baggrund af aktuelle informationer tilføjede vi indledningsvis 2 punkter til vores oprindelige 
dagsorden: 
 
0a. Konsekvenser af budget 2017, halvering af antallet af fælles-skabere. 

Jyderups fælles-skaber Kaj Erik Hansen er en af dem, der bliver ramt af nedskæringen og skal 
fremover arbejde på fuld tid som SSP-medarbejder. Vort lokalforum har haft utrolig stor glæde af 
samarbejdet med Kaj Erik og styregruppen beklager derfor meget at det må ophøre. Hvordan 
samarbejdet mellem lokalfora og byråd/administration fremover skal varetages, vil senere blive 
drøftet mellem repræsentanter fra de enkelte lokalfora og politikerne.  
Der vil også ske en reduktion af de puljer, der er til rådighed for lokal udvikling.  

 
0b. Frustrationer omkring det oplevede samarbejde med byråd/administration. 

Den tidligere rådhusbygning tømmes for funktioner og embedsmænd undersøger om den tidligere 
børnehave Mariendal kan bruges som bibliotek og på trods af flere spørgsmål til politikerne 
orienteres lokalforum ikke om, hvad der foregår og hvorfor. På trods af flere opfordringer kan der 
ikke laves aftaler om drift og vedligeholdelse af Drivsaatskoven. Byrådet synes ikke særlig engageret 
i hele Åmoseprojektet, som betyder rigtig meget for Jyderup området. Byrådet har udarbejdet en 
helhedsplan for Jyderup, men engagerer sig ikke i en udmøntning af planen. Det går trægt med 
udbuddet af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen, hvilket skaber usikkerhed om fremtiden. 
 
Styregruppen er helt opmærksom på, at det er borgerne i lokalområdet, der ønsker udvikling og 
arbejder for denne. Det er også borgerne, der har stiftet foreningen Jyderups Fremtid, og det er 
borgere, der har etableret JyderupFonden. Alt for at skabe baggrund for at kunne løfte store 
opgaver. Dette lokale engagement bliver også værdsat og påskønnet fra byrådets side i mange ord, 
men styregruppen savner, at byrådet sætter retning for udviklingen af vort lokalområde – og mon 
ikke mange andre lokalområder kan have samme savn. 
 
Nogle af byens projekter er så store, at de kræver et kommunalt medløb og engagement, lokalforum 
må vide om det engagement reelt er til stede. Styregruppen vil rette henvendelse til kommunes 
øverste ledelse for at komme i dialog om disse forhold.  
  

1. Nye vilkår for lokalforum  
Projektudvalget for lokal udvikling har drøftet administrations vurdering af, at de gældende vilkår - 
hvor den lokale skole administrerer de kommunale midler, der stilles til rådighed for lokalforum – i en 
eller anden grad er ulovlig. Hvis lokalforum derimod organiseres som en forening eller søger 
tilknytning til en forening vil midlerne kunne udbetales til foreningen. Repræsentanter for 
kommunens lokalfora har drøftet de nye vilkår: 

 Nogle lokalfora har dannet foreninger 
 Flere lokalfora i Holbæk kommune ser ikke de store problemer i en foreningsdannelse, nogle 

mener ligefrem at det kan være en fordel.  

 Nogen ønsker at fastholde lokaldemokratimodellen som åben, ubureaukratisk og mangfoldig. 
Styregruppen tilslutter sig det sidste synspunkt. Projektudvalget og repræsentanter fra lokalfora 
møde i begyndelsen af december for at drøfte de eventuelt nye vilkår mere grundigt. 
Såfremt der bliver krav om foreningsdannelse vil styregruppen anbefale at der indgås en 
samarbejdsaftale med Jyderups Fremtid om at være forretningsfører for økonomien i Jyderups 
lokalforum. 

  



Side 2 af 2 
 

 
2. Planlægning af evalueringsmøde, mandag den 21. november 19.00 i Skarresøsalen. 

 Preben og Sv Aage udarbejder forslag til dagsorden 
 De vigtige projektgrupper fremlægger kort hvortil de er nået i deres arbejde. 
 

3. Planlægning af borgermøde om det tidligere rådhus. 
Der afholdes snarest borgermøde med deltagelse af politikere omkring:  

 Sikring af biblioteket i sine nuværende lokaler, der for byens er så centralt placeret.  
 Hvad skal 1. og 2. sal bruges til nu hvor de langsomt, men sikkert bliver tømt for kommunale 

arbejdspladser?  
 Hvad er borgerne ønsker for det tidligere rådhus? 

 
4. Det kommunale udbud af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen. 

Der er i øjeblikket usikkerhed omkring kravene i udbuddet. Både Jyderup Fonden og styregruppen 
følger sagen nøje, se også punkt 0b.  
 

5. Henvendelser fra borgere 
 Skolens sfo søger lokalforum om tilskud til vinterferieaktiviteter. Styregruppen fastholder, at de 

kommunale midler bruges til afholdelse af møder og kommunikation og at uforbrugte midler 
overføres til Jyderups Fremtid. Ansøgerne henvise derfor til at ansøge Jyderups Fremtid. Jyderup 
Erhvervsforening kan også være en mulighed.  

 
6. Henvendelser fra kommunen 

 Planlægningsmøde SKVULP. Poul Henrik har bolden 
 Cykelløb gennem Jyderupområdet den 13 august 2017. Vi overvejer Jyderups deltagelse i 

afviklingen af arrangement.   
 

7. Orientering om projekter 

 Udsat 
 

8. Næste møde mandag d. 5/12 kl. 15  
 

9. Eventuelt 

Referat: Sv Aage 7. 11. 2016. 

 

 


