Styregruppen
4.. september 2017

Styregruppemøde mandag d. 4/9 2017
Tilstede: : Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Preben Gajhede, Poul Henrik Jensen, Svend Aage Larsen
Fraværende: Fællesskaber Jørn Klinge.
1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker
Vandrehjem/campingplads: Ny udbudsrunde (den 3.) er igangsat. Heri er det indskærpet at projektet skal styrke udviklingen i Jyderup især indenfor turisme. Indleveringsfrist er den 28. september.
Udbud af nye byggegrunde: Der arbejdes på samarbejde med flere typehus producenter. Prisforslag
omkring kr. 375.000
Anvendelsen af det tidligere rådhus: Arbejdsgruppen er ikke endelig på plads.
Højskolen i egne bygninger: Pris og betingelser er på plads mellem højskolen, dennes bank og kommunen. Højskolen skal skaffe ekstraordinære midler til udbetalingen hvilket gøres gennem fonde og ved
kampagne blandt højskolens støtter. En kampagne der løber frem til februar 2018.
Naturaksen – den grønne akse: Projektet udvikles sammen med ’Just Human’ på grundlag af ideskitser fra borgermødet nov. 2014. Frivillige søges inddraget når projektet er mere udviklet. Kommunens kulturchef indgår som koordinator for kommunen.
Visit Holbæk søger finansiering til ny optryk af folder omkring sti rundt om Skarresø.
Bymidteudvikling: Højskolen ønsker at bruge tom grund på Nyvej til by haveprojekt, men lejeudgifterne kan blive for store. Det undersøges hvilke mulighed der er ved DSB’s gamle ’Vandtårns grund’
Erhvervsforeningen arbejder på afholdelse af møde med Erhvervsministeren omkring mulighed for udvikling i / af Jyderup.
Naturpark Åmosen: Når salget af Skarresøhjemmet, Campingplads er faldet på plads kan samarbejdet intensiveres.
2. Projektkoordinatorstillingen
Finansieringen af forsøgsstillingen er på plads. Når succeskriterierne for stillingen og samarbejdsformen
m. kommunen er fastlagt opstartes projektet, ca. 15 oktober.
3. Planlægning af indhold og form samt valg af mødelokalitet til vælgermødet i Jyderup.
Mødet bliver mandag den 13. November. Hvordan mødet skal afvikles fastlægges til oktober.
4. Drøftelse af mødeindhold på næste ordinære møde i styregruppen.
Preben udarbejder dagsorden.
5. Høring om Lokalplan for Søbæksgrunden
Forslaget til lokalplan kan blandt andet læses på hjemmesiden under punktet høringer. Lokalplanen skal
ikke godkendes politisk, det kan være et problem, da der savnes nogle kvalitetskrav omkring planløsningen i lokalplanen. Styregruppen udarbejder høringssvar efter borgermøde den 21/9.
6. Orientering om møder og projekter
• Kursus om ”Landsbyorganisering” den 11/9 (tilmelding d. 4/9). Preben deltager
• Caféhaven syntes ikke at have givet anledning til problemer med hensyn til afvikling af trafikken i
byen. Projektet søges evalueret via Facebook.
7. Næste møde mandag den 2. oktober 2017
8. Eventuelt
Intet
Referat: Svend Aage

