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Kære alle på lokalforums mailliste 
 

Så har vi atter samlet nogle meddelelser, som vi håber, I kan bruge. 

 

Ny fælles-skaber 

Jørn Klinge er fra 1/1-17 vores nye fælles-skaber, som tidligere fortalt blev antallet af fælles-skabere halveret, så 

der er nu betydelig mindre tid til den opgave, det er, at sikre dialogen mellem borgerne i lokalområderne og 

byråd/administration. Jørn Klinge er fælles-skaber for Knabstrup-, Mørkøv- og Jyderupområderne, han vil i nogen 

grad deltage i styregruppens møder og vil i det hele taget søge at fortsætte det gode samarbejde med områderne. 

Alle borgere og foreninger med flere kan kontakte fælles-skaberen. Jørn Klinges mailadresse er: jornk@holb.dk. 

Jørn er også på Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100012742958585. 

 

 

Borgermøde den 9. marts kl. 19.30 i Skarridsøsalen 

Styregruppen indbyder til borgermøde med 2 punkter på dagsordenen:  

 

1. Skal lokalforum organiseres som en forening, læs mere her:  http://jyderup.dk/opslag/skal-lokalforum-

vaere-en-forening/ 

2. Revision af helhedsplanens idékatalog, læs mere her: http://jyderup.dk/opslag/revision-af-helhedsplanens-

idekatalog/ 

 

 

Facebook 

Lokalforum er nu blevet mere aktiv på Facebook.  

 

Kommunikationsgruppen vedligeholder Facebooksiden ”Jyderup.dk” 

(https://www.facebook.com/jyderup.dk/?ref=page_internal), hvis formål hovedsagelig er at gøre opmærksom på 

opdateringer på hjemmesiden. Vi opfordrer alle, der benytter Facebook, til at følge jyderup.dk og til at dele den 

med andre, således at vi kan nå ud til flest mulige borgere i Jyderupområdet.  

 

Desuden administrer kommunikationsgruppen ”Lokalforum Jyderup” 

(https://www.facebook.com/groups/212108262135326/). Formålet med gruppen er at give borgerne mulighed for at 

debattere aktuelle vilkår i vort område og til at fremlægge og diskutere tanker og forslag til Jyderupområdets 

fremtidige udvikling.  

 

Facebook har mange andre sider og grupper, der vedrører Jyderup. Kommunikationsgruppen har udarbejdet en 

oversigt over de grupper, som henvender sig fra borger til borger i vort område. Læs oversigten her: 

http://jyderup.dk/opslag/facebookgrupper-med-relation-til-jyderup/ 

 

 

Styregruppen 

Referater fra styregruppens møder i januar og februar finder du her: 

http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/ 

 

 

Gode ideer belønnes 

Der er 300.000 kr. til rådighed for de bedste ideer i kommunens 17 lokalområder, alle kan søge: Læs mere her: 

http://jyderup.dk/opslag/tilskud-til-realisering-af-gode-ideer/ 
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Projekter 

Siden sidst er der sket opdateringer af følgende projekter: Byforskønnelsesgruppen, Bibliotekspladsen, 

Trafiksikkerhedsgruppen, Byudviklingsgruppen og Hundeskoven, læs under projekter: http://jyderup.dk/projekter/ 

 

 

Arrangementer 

Kulturgruppen har udgivet et program over forårets arrangementer: http://jyderup.dk/foreninger-

institution/kultur/kulturgruppen-jyderup/ 

 

Naturpark Åmosen har udgivet et katalog over arrangementer i 2017, læs det her: 

http://jyderup.dk/opslag/naturpark-aamosen-arrangementer-i-2017/ 

 

 

 

Arbejdsgruppen om den fremtidige anvendelse af det tidligere rådhus (1. og 2. sal) er nu nedsat. Gruppen består af 

Kasper Enevoldsen fra Holbæk kommune og Jesper Jørgensen og Niels Agerbo begge fra Jyderup. Det forventes, 

at gruppen i løbet af foråret vil indbyde til borgermøde om sagen. 

 

 

På styregruppens vegne 

 

Preben Gajhede 

 

Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette nyhedsbrev, 

så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk 

 

Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på hjemmesiden: 

www.jyderup.dk 

 

Følg også www.jyderupsfremtid.dk 
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