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Jyderup Fonden v. Niels Agerbo og Borgmester Søren Kjærsgaard 
 
På baggrund af et tidligere møde mellem Søren Kjærsgaard , Søren Bøtker og Jesper Jørgensen samt 
styregruppens møde var der enighed om nedenstående emner: 

1. Fremtiden for det gamle rådhus. 
2. Udbud af Vandrehjem og Campingplads 
3. Jyderup Højskolen 
4. Konkrete projekter i byen, herunder Drivsaatskoven 
5. Jyderup konsulent.  

 
1. Fremtiden for det gamle rådhus  

BIBLIOTEKET bliver liggende 
Det gamle rådhus er efter kommunesammenlægningen i 2007 langsomt, men sikkert blevet tømt for 
funktioner og arbejdspladser. Den kommunale centralisering af administrative arbejdspladser vil 
fortsætte. Efter byrådets opfattelse giver det synergimæssige resultater som kommunen ikke vil gå glip 
af. 
Digitaliseringen af kommunale funktioner fortsætter, hvorfor borgerservicefunktionerne ikke vender 
tilbage til Jyderup. 
SKARRIDSØSALEN er en form for forsamlingshus i Jyderup, og dens tilgængelighed og mulighed for 
brug skal bevares. 
VAB har besigtiget bygningen. De er ikke interesserede i at etablerer et nyt hovedkontor i bygningen, 
men er ikke afvisende overfor, at der kan etableres boliger. 
Hvad vil Holbæk kommune se som succes kriterierne for brug af bygningen i fremtiden.?  
 Lys i vinduerne, et hus fuld af aktivitet.  
 Rentabel drift, lejeindtægter 
Det er enighed om, at det videre arbejde omkring bygningens brug skal være i en ramme hvor der er: 
HØJT TIL LOFTET: 

 International udvikling. Udviklingscenter.  
 Kreativ / musisk udvikling 
 Holbæk Byforum modellen overført til Jyderup. Jyderup Byforum 
 Kontorhotel. Iværksættere faciliteter. 
 Nye / flere aktører. Synergi mellem aktører. 
 Orø konsulent modellen overført til Jyderup i en 2 års forsøgsperiode. 
 Aktiviteter flyttes fra andre steder i byen, hvilket vil frigøre rum/faciliteter der kan bruges i anden 

sammenhæng. 
 

Borgmesteren foreslog at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 
 Kommunale medarbejdere der vil være med til at tage ejerskab for projektet / huset og dets 

udvikling fra fx:  

 Strategi og Udvikling  
 Ejendoms forvaltningen 
 Bæredygtighed 
 Andet relevante kommunalt personale. 

 Repræsentanter fra Jyderups Lokalforum 
 Relevante lokale personer 

Arbejdsgruppen sikrer borgerinddragelse og BESLUTNING EFTER 3. MD. 
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2. Udbud af Vandrehjem og Campingplads 
Processen har været lang. Der arbejdes fortsat med udbuddet, herunder afklaring af forudsætningerne 
for udbuddet herunder eksempelvis ansvaret for oprydning ved eventuel forurening på grunden.   
Der afholdes snarest et afklarende møde mellem kommunen og Jyderupfonden. Søren Kjærsgaard 
deltager i dette møde, Jesper koordineres deltagere fra Jyderup. 
Café Habibi vi gerne fortsætte driften af Campingpladsen i 2017, som et integrations- og 
aktiveringsprojekt som i 2016. Til dette er der brug for et endeligt tilsagn til snarest.  

3. Jyderup Højskole 
Der arbejdes fortsat for at finde en konstruktion således at Jyderup Højskole kan eje bygningerne, 
hvilket er en forudsætning for at kunne søge midler til renovering og eventuel udbygning. Højskolen har 
en god driftsøkonomi. 
 

4. Konkrete projekter i byen, herunder Drivsaatskoven 
Materialet omkring Drivsaatskoven er på vej. 

 
5. Jyderup konsulent 

Skal Jyderup have en Jyderup konsulent, som Orø har haft det i et par år? Det er nok ikke det, Jyderup 
har brug for, men i højere grad nogle gode forbindelser fra projekt til projekt til centrale medarbejdere i 
kommunen. 

 
Vi talte også om,  

 at vi i Jyderup savner, at politikerne tager ejerskab til den helhedsplan, som er et bilag til 
kommuneplanen.  Hvilken retning har politikerne for en by som Jyderup? 

 turismepolitik i Holbæk. Man prioriterer i forhold til besøgende til tilbuddene, hvilket betyder, at der 
måles ud fra, hvad aktørerne præsterer. Hvordan sikrer man, at nye aktører kan komme på banen? 
Den lokale aktør der er i vort område er Bromølle Kro. 
Udviklingen af Naturpark Åmosen er en prioritet. Forankret i Vækstudvalget. 
En ny aktør er fri til at starte op hvor vedkommende måtte ønske det. Hvis projektet har fremdrift 
kan en understøttelse / markedsføring komme på tale. 
Kommunen bruger kræfter på, hvad der kan give noget. Projekter der kan tiltrække udefra 
kommende midler (Brorfelde). 
Holbæk erhvervsforum er den koordinerende aktør indenfor turisme i Holbæk kommune. 
Fremadrettede tiltag tages her. Der er tværkommunale projekter omkring Isefjorden. I Jyderup kan 
vi ønske os et nært turismesamarbejdede med Kalundborg kommune. 
 

Referat:  
Svend Aage  
5.12.16. 


