Styregruppen
17. august 2017

Styregruppemøde mandag d. 17/8 2017
Tilstede: : Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Preben Gajhede, Poul Henrik Jensen, Svend Aage
Larsen og Fællesskaber Jørn Klinge.
1. Vandrehjem/campingplads:
• Der er indkomne 4 bud på projektudbuddet.
• Byrådet kasserede på det lukkede møde onsdag den 16. Aug. alle fire bud på køb af de to matrikler,
fordi ingen af dem ifølge Holbæk kommunes forvaltningen lever op til vilkår og intentionen om et
samlet køb.
• Borgmesteren udtaler at kommunens intention og vilkår i den anden udbudsrunde ikke har været
beskrevet præcist nok. Derfor skal der nu i den 3 udbudsrunde skærpes og præciseres at projektet
skal være til gavn for turisme og vækst i Jyderup.
• Niels Agerbo, formand for Jyderup Fonden stiller sig uforstående over for denne udlægning, han
udtaler til Nordvestnyt at: Vi har et vinderprojekt, der lever op til intentionen og økonomien holder.
Det må handle om teknikaliteter, som vi skal have rettet, før vi sender projektet ind igen.
Styregruppen er noget uforstående overfor denne udvikling. Kommunens administration har nu i 2 år
arbejdet med dette projektudbud, og at de nu aflyser det andet bud, og udarbejder en 3 udbudsrunde
på argumenter om at de ikke har været præcise nok i deres udbud, må siges at grænse til spild af
offentlige midler, da allerede mange resurser er blevet brugt i de to først udbudsrunder.
Styregruppen roser Jyderup Fonden for det store arbejde de har ydet, og til Jyderups Erhvervsforening
for det store engagement de har lagt i beslutningsprocessen.
2. Nyoprettet stilling som Projektkoordinator i Jyderup
• I et samarbejde mellem Vækstudvalget i Holbæk kommune, Jyderup Erhvervsforening og
styregruppen er der fundet midler til at oprette en stilling som Projektkoordinator i en
forsøgsperiode på godt et halv år.
• Der er fundet en fordelingsnøgle for udgifterne mellem de to.
• Målsætning for stillingen er, at udnytte det frivillige arbejde bedst og mest effektivt i forhold til
udviklingen af Jyderup som en del af Holbæk Kommune.
• De områder, som styregruppen sammen med koordinatoren vil prioritere, er:
• Vandrehjem og Campingplads som den bærende kraft i udviklingen af Turistarbejdet for
Jyderup
• Udbud af byggegrunde. Her kan fx 3 - 4 typehusfirmaer gå sammen om udvikling af et af de
kommunalt ejede udstykningsområder.
• Gl. Rådhus. Sætte fart i processen med at udviklet huset til Jyderups bedste.
• Drivsåtskoven og den Grønne Akse. Med udgangspunkt i borgermødets forslag fra nov.
2014 konkretiseres de muligheder, der kan realiseres.
3. Kommunevalg tirsdag den 21. November
• Vi arbejder på at der afholdes valgmøde i Jyderup i uge 46, mellem den 13. og 19. November
med et panel hvor samtlige opstillede politiske partier i Holbæk kommune er repræsenteret.
4. Næste møde mandag den 4. september 2017
Referat: Preben og Svend Aage

