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Kære alle på lokalforums mailliste
I henhold til kalenderen er det stadig sommer, men lige om lidt er det nu alligevel ved at blive hverdag igen.
Så småt begynder byen at komme ud af sommerdvalen, og vi sender derfor en nyhedsoversigt samtidig
med, at vi håber, at alle kan få – om ikke feriedage – så dog nogle gode sommerdage.
Nogle gode sommerdage kan vi godt ønske os til de arrangementer, der finder sted allerede i den
kommende weekend, det er sensommerfesten på campingpladsen, der begynder allerede fredag, det er
åbningen af Caféhaven og det er torvedagen, se Det sker: http://jyderup.dk/calendar-2/
Mødestedet Caféhaven er på vej!
Fra tirsdag morgen den 1/8 er udkørslen til Skarridsøgade lige ved Café Habibi spærret og arbejdet med at
etablere det uformelle mødested Caféhaven går i gang samme dag. Læs mere her:
http://jyderup.dk/det_kan_du/cafehaven/
Nyt menupunkt på hjemmesiden
Det er nu et års tid siden vores hjemmeside blev taget i brug og undervejs dukker nye ting op, som ikke lige
kan passes ind i den struktur, vi havde tænkt. For nylig blev to store projekter – hundeskoven og stien rundt
om søen – afsluttet og dermed udgår de af projektoversigten (de kan dog stadig læses under arkiverede
projekter), men der er brug for, at også vores hjemmeside fortæller, at både hundeskoven og stien
eksisterer, og at de kan bruges af alle. Vi har derfor indsat et nyt menupunkt, som vi kalder ”Du kan”. Se,
hvad punktet rummer her: http://jyderup.dk/det_kan_du/
Du kan også gå direkte til beskrivelse af hundeskoven: http://jyderup.dk/det_kan_du/jyderup_hundeskov/
eller til stien rundt om Skarresø: http://jyderup.dk/det_kan_du/stisystem/
Høring og borgermøde om lokalplan for præstegårdsområdet
Der er udarbejdet forslag til lokalplan for præstegårdsområde. Forslaget er i høring fra 27/6 til 28/8, og der
holdes borgermøde om lokalplanen den 9/8 i præstegården kl. 18.30. Læs mere her:
http://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/hoeringer/
Campingplads og Vandrehjem
Jyderup Fonden har afgivet bud på overtagelse af Campingpladsen og Skarridsøhjemmet. Kommunen har
modtaget 4 bud i alt, så nu afventer vi i spænding politikernes beslutning. Denne træffes på byrådets møde
den 16. august. Jyderup fonden afholder borgermøde den 22. august i Skarridsøsalen. Mødet vil blive
annonceret inden længe, se ”Det sker” senere på ugen. Følg også Jyderup Fonden her:
http://jyderupfonden.dk/
Styregruppens møde
Referater fra styregruppens møder i juni finder du her:
http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/
Byforskønnelse og Byudvikling
Som det er fremgået af referater fra styregruppens møde i maj har der været afholdt møde mellem
byforskønnelsesgruppen/byudviklingsgruppen og styregruppen om samarbejdet. Efterfølgende har syv
repræsentanter fra grupperne været samlet og besluttet at nedlægge grupperne, idet det er
repræsentanternes opfattelse, ”at der ikke længere er behov for at opretholde grupperne, når
styregruppen gennem nye projekter har overtagen vores opgaver”. Det har styregruppen taget til
efterretning, idet vi dog over for gruppen har givet udtryk for følgende: Vi synes, at både
byforskønnelsesgruppen og byudviklingsgruppen har haft stor betydning for byen gennem rigtig mange år

og på flere måder. Dels gennem de helt konkrete byforskønnelsesopgaver som er løst, dels at det i høj grad
var medlemmerne af den daværende bygruppe, der engagerede sig i lokalforum og formulerede og
dannede det åbne borgerforum, som stadig er lokalforums grundlag. Vi mener, at der også er grund til at
fremhæve, at grupperne i meget høj grad både var årsag til og i den grad satte præg på byens
udviklingsplan. Det bedrøver os, at I nu føler jer overflødiggjort, det har aldrig været hensigten. Til gengæld
vil vi glæde os over, at det i meget høj grad er jeres arbejde og jeres engagement, der danner grundlag for
styregruppens arbejde og for foreningen Jyderups Fremtids formål. På den måde har I sat jer spor, der
rækker mange år frem og en stor tak for det. Vi håber, at projektorganiseringen vil vise sit værd og inddrage
stadig flere borgere, og selv om I nu fremover ikke arbejder i en gruppe, vil der kunne dannes mange
projekter, hvor der også er er brug for jeres erfaringer, arbejdskraft og engagement.
Da projektgrupperne er nedlagt er projekterne arkiveret: http://jyderup.dk/projekter/arkiveredeprojekter/byforskoennelsesgruppen/ og http://jyderup.dk/projekter/arkiveredeprojekter/byudviklingsgruppen/

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 og www.jyderupfonden.dk
På Facebook: Jyderup.dk og Jyderup lokalforum

