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Styregruppemøde mandag d. 2. januar 2017

Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, Jesper Jørgensen og Svend Aage
Larsen.

Inden mødet var der møde omkring kommuneplansstrategi med planlægger Else Marie Nørgaard fra
Planafdelingen i Holbæk kommune.
En kommuneplan skal sætte fokus på ’Unikke Kvaliteter’, og det skal understreges at kommune ikke har
handlingspligt ud fra en kommuneplan, men den er retningsgivende for udviklingen.







Da kommuneplanen blev revideret sidste gang i 2012 blev der gennemført en omfattende revision,
hvorfor revisionen denne gang blive mindre omfattende. Planafdelingens revisionsarbejde vil blive
gennemført i løbet af foråret hvorefter der skal være en 2 mdr. offentlighedsface i juli og august. Efter
indarbejdelsen af evt. ændringsforslag regner planafdelingen med at den nye kommuneplan kan
vedtages sidst på året.
Helhedsplanens udviklingsbeskrivelse for Jyderup fastholdes.
Helhedsplanens idékatalog søges opdateret og udbygget i forhold til aktuelle udviklingsplaner.
Styregruppen udarbejder forslag.
Omkring erhvervsudvikling anbefaler vi, at det overvejes at udlægge nye erhvervsområder langs
Skovvejen øst for byen.
Else Marie Nørgaard undersøger lokalplanforholdene omkring Bødkervejs forlængelse, når motorvejen
kommer.

1. Evaluering af borgermødet om lokalforums rammer og drøftelse af tilføjelser til
lokalforums rammer.
Orienteringen om de mange projekter fyldte meget, hvorfor der ikke blev tid til en grundigere drøftelse
at de enkelte forslag til justering af lokalforums rammer. Nedenstående er styregruppens overvejelser i
forhold til de konkrete forslag, der blev stillet. Punkterne forstås bedst læst i sammenhæng med
referatet fra mødet.
a. Opfordring (krav?) til projektgrupperne om at sikre opdateret status på hjemmesiden:
Styregruppen vil henstille til de projektgruppe-ansvarlige, at de i større udstrækning opdaterer
projektgrupperne aktuelle status. Projektorganiseringen er frivilligt og engageret arbejde i korte
eller længere perioder. Der stilles ikke særlige krav til arbejdsmetoder og processer.
b. Forslag om afholdelse af halvårlige borgermøde med status fra projekterne: Styregruppen vil
arrangere borgermøde i maj og november som café-møder hvor projektgrupperne kan
fremlægge deres projekter og status for disse.
c. Flere borgermøder med politikere: Styregruppen arrangerer gerne borgermøder, når borgerne
arbejder med projekter, hvor det er relevant at indbyde politikerne til dialog. Kontakt gerne
styregruppen ved behov.
d. Budgetretningslinjerne – Jyderups Fremtid: Problemet med manglende mulighed for at søge
penge til drift anbefales drøftet i bestyrelsen for Jyderups Fremtid.
e. Faste offentlige mødetider (træffetider?): Styregruppens vurdering er at udbyttet ved faste
mødetider ikke står mål med de ressourcer der anvendes. Styregruppens medlemmer kan altid
kontaktes telefonisk eller pr. e-mail og der ud over kommer ovenstående café-møder, hvor
styregruppen også stiller op.
f. Mere fyldige referater: Hvis referaterne ikke er fyldestgørende nok, er alle meget velkomne til at
kontakte styregruppens medlemmer for uddybelse.
2. Orientering om og drøftelse af det forventede krav om foreningsgørelse af lokalforum eller
tilknytning til en eksisterende forening.
 Det ligger nu fast, at kommune stiller krav om en foreningsdannelse, eller en tilknytning til en lokal
forening. Altså skal der udformes forslag til en samarbejdsaftale mellem kommunen og Lokalforum
Jyderup og mellem lokalforum og Jyderups Fremtid. Preben arbejder med dette.
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Når oplæggene ligger klar indkalder styregruppen til borgermøde om foreningsgørelse eller
tilknytning til en forening (Jyderups Fremtid).

3. Orientering om og drøftelse af betydningen af reduktionen af antallet af fælles-skabere.




Oplægget fra fællesskaberne er, at der til at begynde med vil blive arbejdet ud fra en
områdemodel, hvor flere lokalområder er sammen om én fællesskaber. Hos os peges på Knabstrup,
Mørkøv og Jyderup som et område med én fællesskaber. Den udpegede fællesskaber er Jørn Klinge
fra kerneområdet: ”Alle kan bidrage”.
Preben kontakter og inviterer til næste møde.

4. Drøftelse af rådhusbygningens fremtid og det forestående arbejde i den nye

arbejdsgruppe.
 På mødet med borgmesteren den 5. dec. blev det aftalt at kommune spillede ud med hvilke
embedsmænd der skulle sidde i arbejdsgruppen. Vi forventer en afklaring inden udgangen af
januar.
 Jesper Jørgensen og Niels Agerbo udpeges som repræsentanter fra lokalforum.
 Ideer til hvad der kan foregå på det gl. Rådhus, skal være udsprunget at borgermøder, som
styregruppen vil arrangere i samarbejde med arbejdsgruppen.

5. Henvendelser fra borgere
 Ingen
6. Henvendelser fra kommunen
 Henvendelse fra planlægger i Holbæk kommune, Louise Storgaard omkring projekter omhandlende:
’Midlertidighed i byrummet’ til styrkelse af bylivet og dermed udviklingen. Sv Aage og Preben aftaler
møde for nærmere uddybning og afklaring af, hvem der skal involveres i projektet.
 Kommunen igangsætter et projekt om ”Udviklingskraft i lokalområdet”. 2 lokalområder kan deltage.
Ud fra beskrivelsen af projektet vurderer styregruppen, at det ikke er aktuelt for Jyderup at deltage,
hvorfor vi ikke søger om at komme med i projektet.
7. Orientering om projekter
 Cykelløbet gennem Jyderup: Ivan Fredriksen og Hans Jepsen fra Tour de Sjælland deltager i
informationsmødet den 4/1.
 Bibliotekspladsen: Renoveringsarbejdet er færdigt på pladsen. Kommunen renoverer væggen ind
mod Stations Centret i 2017. Skabelsen af kunstprojekt på pladsen starter op snarest.
 Trafikgruppen: Vejdirektoratet har givet et foreløbigt afslag på ansøgningen om omlægning af rute
225 uden om Jyderup By. Trafikgruppen mødes for at drøfte, om der kan gives yderligere
argumenter for ansøgningen inden vejdirektoratet træffer endelig beslutning.
 Hundeskoven: 90% af finansieringen er på plads, nu mangler de sidste aftaler, så kører det.
 Afmærkning af sti rundt om Skarresøen: Projektet er klart. Vil kunne indvies den 1. maj
8. Næste møde mandag den 6. februar 2017
9. Eventuelt
 Der er behov for en økonomisk styringsmodel med Jyderups Fremtid eller med Jyderup Fonden for
gennemførelse af projekter, der modtager økonomisk støtte udefra. Søren arbejder med sagen.
Referat: Preben og Sv Aage

