
Styregruppen 

2. oktober 2017 
 

 
 

 

Styregruppemøde mandag d. 2/10 2017 kl. 15.00 på Holbækvej 150. 

Møde med Holbæk kommunes administrerende direktør Rasmus Bjerregaard kl.15.30. 

1. Mødet med Rasmus Bjerregaard 
Styregruppen havde indbudt kommunens administrerende direktør til en samtale omkring samarbejdet 
mellem de frivillige i lokalområderne og den kommunale administration. Det var et godt og konstruktivt 
møde. 
 

2. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker 
Vandrehjem/campingplads: Indleveringsfrist for bud til den 3. udbudsrunde var den 28. september. 
Jyderup Fonden har afgivet bud. Når kommune har afklaret, hvem projektudbuddet går til, vil Jyderup 
Fonden afholde borgermøde. 
Udbud af nye byggegrunde: Styregruppen arbejder med involvering af typehusudviklere og lign. for 
en alternativ model for byggemodning af arealet i Jyderup Nord 
Anvendelsen af det tidligere rådhus: Arbejdsgruppen er ikke endelig på plads. 
Højskolen i egne bygninger: Højskolen har afklaret sit forhold til SKAT. En kampagne for flere 
skolekredsmedlemmer løber frem til februar 2018. 
Naturaksen – den grønne akse: Projektet ’Just Human’ i Drivsåtskoven er på plads. Frivillige søges 
inddraget og Kommunens kulturchef indgår som koordinator for kommunen. PR meddelelse er på vej. 
Visit Holbæk vil sørge for finansiering af ny optryk af folder omkring sti rundt om Skarresø. 
Bymidteudvikling: Intet nyt 
Naturpark Åmosen: Samarbejdserklæring for udvikling af friluftsliv i Naturpark Åmosen til brug ved 
fondsansøgninger er underskrevet af forskellige aktører i Jyderup. 

 
3. Høringssvar lokalplan 

Preben har for Styregruppen udarbejdet høringssvar til lokalplansforslaget for området omkring 
Søbæksvej/Søbæksparken 

• Vi står bag by fortætningsprojekt for en ’tæt lav bebyggelse’, men finder byggeprocenten bliver 
presset til det yderste. 

• Lokalplanen bør sikre et attraktivt boligmiljø. 
 

4. Status på Projektkoordinatorstillingen 
Fastlæggelse af succes kriterier for hvad der via denne stilling skal opnås i det 6 md. forsøgsperiode. 
Altså en præcis Forventningsafstemning. Søren og Jesper arbejder videre med sagen. 
 

5. Planlægning af projektcafé lørdag den 4/11 
Projektcafeen udsættes til 2018 da der pt. ikke er nye projekter, men fortrinsvis færdige projekter. 
 

6. Planlægning af indhold og form samt valg af mødelokalitet til vælgermødet i Jyderup 
mandag den 13. November. 
• Dirigent: Poul Henrik. 
• Med inspiration fra TV-udsendelsen ”Langt fra Borgen” lægger vi op til forskellige temaer under 

overskriften ”Langt fra Holbæk”: Turisme, Institutioner, Kultur, Foreningsliv og Byudvikling.  
• Mødet afholdes i Skarridsøsalen 
 

7. Åmoseprojektet – samarbejdserklæring 
Se punkt 2. 
 

8. Orientering om møder og projekter 
• Udvalget for Lokal Udvikling: Møde på Brorfelde. Godt møde, god mad. Nu ligger der nedskrevne 

anbefalinger til udviklingen af lokalområderne i Holbæk kommune. 
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• Vi inviterer Turistchefen til vor næste møde for at diskuterer udviklingen af Turistsamarbejdet i 
Holbæk kommune. 
 

9. Næste møde mandag den 6. november 2017 
 

10. Eventuelt 
Folderen ’Alpelys’ tages op i kommunikationsudvalget. Kan der laves noget lignende for Jyderup? 
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