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Styregruppemøde mandag d. 6/3 2017 
Tilstede: Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, og Svend Aage Larsen.  
Preben Gajhede kom ved pk. 11  

Fællesskaber Jørn Klinge. 

1. Styregruppens aktuelle pejlemærker 

• Vandrehjem/campingplads 
• Udbud af nye byggegrunde 
• Anvendelsen af det tidligere rådhus 
• Højskolen i egne bygninger 
• Naturaksen – den grønne akse 
• Bymidteudvikling 
• Naturpark Åmosen - Turisme 

Dette er vores højeste prioriteter hvilket kan ses i nedenstående referat. 
  

2. Forberedelse af møde med vækstudvalgets formand d. 15/3 
I mødet deltager: 

• Kurt Næsted, Holbæk Kommune, fmd. Vækstudvalget 
• Søren Korsholm, leder af Borger & Erhverv, Holbæk kommune. 

• Lotte Søndergaard Møller, Chefkonsulent Holbæk kommune. 
• Claus Sørensen Formand Jyderups Fremtid 
• Niels Agerbo Formand Jyderup fonden 
• Søren Bøtker Pedersen formand Jyderup Erhvervsforening 
• Fra styregruppen: Jesper Jørgensen, Svend Aage Larsen og Poul Henrik Jensen 

Dagsordenen er: Kan der laves en fælles udviklingsstrategi mellem Holbæk kommune og Jyderup, med 
udgangspunkt i punkterne under pkt. 1.  

 
3. Økonomiske styringsmodeller 

Økonomisk styring af projekter, mellem finansiering af bevillinger til projekter, drift af projekter. Kan 
dette organiseres i Jyderup Fonden eller i Jyderups Fremtid eller på anden måde? 
Advokat kontaktes for et præcist lovgrundlag. 

 
4. Drøftelse af revisionen af Helhedsplanens idékatalog. 

Det af Preben fremlagt forslag til Idékatalog (opdatering af Idékatalog i helhedsplanen for Jyderup) blev 
godkendt af styregruppen. Forslaget er lagt på hjemmesiden d. 8. februar (http://jyderup.dk/wp-
content/uploads/2017/02/Revision-af-Id%C3%A9katalog-udkast-1.pdf). Vi mener ikke, at forslaget fra 
Byforskønnelsesgruppen om, at indarbejde ’Ideoversigt fra borgermøde den 27. november 2014’ i 
idékataloget, skal med i helhedsplanen, da det er et arbejdsdokument for projektgruppen ”Naturaksen – 
Den grønne akse”. Forslaget vil blive taget op på borgermødet omkring revision af idékataloget. 
 

5. Status fra arbejdsgruppen omkring det anvendelsen af tidligere rådhus i Jyderup 
Den nedsatte arbejdsgruppe har første møde fredag den 10. marts for at fastlægge en køreplan for 
arbejdet. 
 

6. Hvad gør vi i forhold til den nedbrændte shelter ved Campingpladsen? 
De 3 sheltere blev opført for ca. 10 år siden med støtte fra Friluftsrådet. Der blev bygget 3 for at de 
skulle kunne rumme en hel skoleklasse. 
Styregruppen mener at det nedbrændte shelter skal genopføres. Preben formidler dette til kommunen.  
 

7. Orientering om turismeindsatsen 
Holbæk Erhvervsforum står for turist arbejdet i hele Holbæk kommune via Turistforum hvor de store 
aktører på turistområdet er repræsenteret. Der er netop udnævnt en ny turistchef: Anne-Grethe 
Sørensen. 

http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2017/02/Revision-af-Id%C3%A9katalog-udkast-1.pdf
http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2017/02/Revision-af-Id%C3%A9katalog-udkast-1.pdf
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Turistforum vil i 2017 igangsætte arbejde med udarbejdelsen af en ny turistpolitik for Holbæk 
kommune. Jyderup Erhvervsforening vil indkalde turistaktørerne i Jyderup området, således at vi kan 
medvirke til at få bredt turistpolitikken ud til også at omfatte Jyderup.  
Det rigtige hold for udvikling af en turistindsats i Jyderup området skal sættes i løbet af foråret.  
Jyderup området kommer for første gang med i Holbæk Erhvervsforums årlige brochure ’Visit Holbæk’ 
via arbejde i kommunikationsgruppen. 
 

8. Henvendelser fra borgere 
Byforskønnelsesgruppen beder om borgermøde med Vækstudvalget og udvalget for lokal udvikling.  

• Styregruppen står for rammerne, indkaldelse med mere og Byforskønnelsesgruppen står for 
programmet og indholdet på mødet. 
 

9. Henvendelser fra kommunen 

• Landsbyfornyelsespuljen: En ansøgning kunne dreje sig om træer i bymidten og renovering af P 
plads v. biblioteket.  

• Puljen til lokal udvikling: En ansøgning kunne dreje sig om renovering af de off. toiletter v. 
Skarridsøsalen. 
 

10. Orientering om møde om kultur i Jyderup 
Det ville være relevant med etablering af en ’Kultur paraply’ hvor de mange aktører der udfolder sig i 
Jyderup, kunne koordinerer deres tilbud til borgerne. Bo Basbøll vil indkalde de involverede foreninger 
til et møde.  

• Bedre og mere aktiv markedsføring 
• Facebook og Jyderup hjemmesiden 

 
11. Orientering om projekter 

• Naturpark Åmosen 
o Naturpark Åmosen har valgt at sætte gang i arbejdet med at søge midler til 

Naturrum/Porten til Naturparken i Kalundborg og Sorø kommuner og i Jyderup. 
o Naturparken håber på at kunne inddrage Jyderup Fonden og Holbæk kommunen i arbejdet. 
o Projekt om udvikling og certificering af egnsunikke produkker vil Naturparken igangsættes 

medio 2017.  
• Vandrehjem/campingplads 

o Jyderup fonden forventer at Holbæk kommune meget snart vil være klar med et 
projektudbyd for Skarresøhjemmet og Campingpladsen. Fonden er klar til at byde.   

o Fonden afholder Bestyrelsesmøde / årsmøde den 25. april .  
o Fonden vil senere afholde orienteringsmøde for byens borgere, når de kan fortælle mere 

konkret om projektet. Fonden håber at borgerne i Jyderup vil yde aktiv hjælp til projektet. 
• Fastlæggelse af borgerorienteringscafémøde i maj måned 

o Mødet holdes i Café Habibi lørdag den 20. maj kl. 10, hvor de aktive projektgrupper 
præsenterer og fremlægger status for deres projekter. 

• Velkomstmøde lørdag den 8. april kl. 10 i Jyderup hallen 
o Holbæk kommune udsender brev til ca. 6000 borgere der er tilflyttere, hvor tilflyttere i 

Jyderup bliver gjort opmærksom på møde i Jyderup den 8. april.  
• Cykelløbet gennem Jyderup 

o Løbet bliver gennemført søndag den 13. august. Tour de Sjælland og Jyderups 
Erhvervsforening er de praktiske folk omkring løbets rute gennem Jyderup. 

• Nye projekter 
o Svend Aage Larsen har kontakt til DSB og Holbæk kommune omkring renovering / 

forskønnelse af Stationspladsen 
o Hundeskoven og afmærket sti omkring Skarresø vil være klar ca. 1. juli 

 
12. Næste møde mandag den 3. april 2017 

 
13. Eventuelt 

• Hvis vi i større udstrækning deler hinandens opslag på hjemmeside og Facebook viser det, at vi står 
sammen om byens udvikling 
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Referat: Sv. Aage 


