Styregruppen
5. december 2016

Styregruppemøde mandag d. 5. december 2016.
Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, Jesper Jørgensen, Svend Aage
Larsen og fællesskaber Kaj Erik Hansen.
Borgmester Søren Kjærsgaard deltager i mødet fra kl. 19.30
1. Evaluering af styregruppens sammensætning og samarbejde.
Styregruppen er et år gammel og de organisatoriske rammer ser ud til at være i orden. På
borgermødet, hvor der kom ca. 30 borgere, var der ingen af de fremmødte, der talte imod lokalforums
indretning.
Styregruppen skal gå på to ben. På den ene side skal vi fastholde, at vi har en opgave i at fremme
dialogen mellem borgerne og mellem borgerne og politikerne/administration. På den anden side har vi
også en opgave i at fremme byens udvikling, hvor vi stiller krav til hinanden og til kommunen. Vi skal
rumme og magte både bløde og hårde værdier. Styregruppens sammensætning repræsenterer
forskellige interesser og kompetencer, og vi tror fortsat, at vi i samarbejde kan sikre, at styregruppen
bruger begge ben.
Nogle af projekterne i Jyderup er anderledes end i mange andre lokalfora. De er større og mere
ambitiøse, og de kræver et kommunalt engagement og medspil for, at de kan lykkes.
2. Evaluering af borgermødet og drøftelse af tilføjelser til lokalforums rammer
Udsættes til næste møde
3. Møde med kommunens planlæggere som optakt til revisionen af kommuneplanen
Der holdes møde mellem kommunes planlæggere og styregruppen den 2. januar kl. 13.00 Vi satser på
følgende:
 Fastholdelse af helhedsplanen for Jyderup i kommuneplanen.
 Bosætning.
 Erhvervsudvikling.
4. Forberedelse af det efterfølgende møde med borgmesteren
Punkter vi ønsker drøftet:
1. Fremtiden for det gamle rådhus.
2. Udbud af Vandrehjem og Campingplads
3. Højskolen
4. Konkrete projekter i byen, herunder Drivsaatskoven
5. Jyderup konsulent.
5. Nye vilkår for lokalforum og samarbejdet med fællesskaberne
Preben og Sv Aage deltager i møde i Vipperød den 6. dec. med Projektudvalget for Lokal Udvikling og
kommunens andre lokalfora.
6. Cykelløbet gennem Jyderup.
Udsættes
7. Henvendelser fra borgere
Intet
8. Henvendelser fra kommunen
Intet
9. Orientering om projekter
Intet
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10. Fastlæggelse af mødeplan for 2017
Den første mandag i måneden
11. Næste møde i henhold til mødeplanen
Mandag den 2. januar kl. 13.00, møde med planlæggere og efterfølgende ordinært møde.
12. Eventuelt
Intet
Referat:
Svend Aage
5.12.16.

NB Mødet med borgmesteren er refereret selvstændigt.

