Styregruppen
6. november 2017

Styregruppemøde mandag d. 6/11 2017
Tilstede: Jesper Jørgensen, Preben Gajhede, Svend Aage Larsen og Fællesskaber Jørn Klinge. Søren Bøtker
Pedersen kom til styregruppens ordinære møde
Fraværende: Poul Henrik Jensen
Møde med turistchef Anne-Grethe Sørensen.
Anne-Grethe gennemgik de tiltag hun som ny turistchef har i gangsat i de 7 md. hun har været på pinden.
•
•
•
•

•

Udvikling af strategi for turistmål Fjordlandet, i samarbejde med omkringliggende kommuner
Opgradering af Nationale cykelrute N4 fra Kbh. til Århus i samarbejde med berørte kommuner.
Dette vil kunne få stor betydning for Jyderup.
Vildmarksturisme i Naturpark Åmosen
Den kommende turismestrategi vil sandsynligvis lægge vægt på naturoplevelser, og her er det
relevant at tænke på Jyderup som et turistmål. Det betyder, at vandrehjem og campingplads vil
have stor betydning for at realisere denne strategi. Turistchefen vil sende en tilkendegivelse over for
Holbæk kommune omkring relevansen i at få etableret et vandrehjem i Jyderup.
Brochure for turismen i Holbæk 2018 -2019 er svær at finansiere, da det skal gøres via
annonceindtægter, behovet for turistbrochurer er svindende idet flere benytter internettet.

1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker
• Vandrehjem/campingplads: Der er fortsat ingen afgørelse. Byrådet har ikke fået forelagt sagen på
nuværende tidspunkt, måske sker det på mødet i december.
• Udbud af nye byggegrunde. Intet nyt
• Anvendelsen af det tidligere rådhus: Intet nyt.
• Højskolen i egne bygninger. Højskolen har igangsat en indsamling med henblik på køb af
ejendommen. Målet er kr. 500.000 inden 1. februar 2018
• Naturaksen – den grønne akse: Intet nyt
• Bymidteudvikling: Se pk. 4
• Naturpark Åmosen: Intet nyt
2. De sidste detaljer vedrørende borgermødet den 13/11
Der blev aftalt en stribe spørgsmål om fakta omkring Jyderup. Vi bruger vort eget højtaleranlæg? Stole
afhentning og opstilling: Preben og Sv Aage. Navneskilte: Preben
3. Status på Projektkoordinatorstillingen.
Jonas W. Petersen er nu ansat som proceskoordinator i en forsøgsordning. Jonas skal især følge op på
styregruppens 7 pejlemærker og varetage koordineringen mellem lokalområdet og den kommunale
administration.
4. Drøftelse af møde om eventuel ny lokalplan for bymidten.
Mødet bliver den 28/11 og vil i høj grad blive en forventningsafklaring mellem planafdelingen, de
grundejere, der har ønsket en ny lokalplan, projektgruppen for ”Attraktiv Bymidte” samt styregruppen
med udgangspunkt i Helhedsplanen for Jyderup.
5. Orientering om møder og projekter
• Orientering om kursus om landsbyledelse
• Markedstorvet og Bibliotekspladsen: Projektgruppen inddrager flere borgere i arbejdet med
projektet. Der er god interesse for at være med.
• Træer i Jyderup: Ejendomsselskaber Habro, der ejer den bygning hvor FAKTA har til huse, har
inviteret projektgruppen for træer i byen til møde omkring at gøre området pænere.
6. Næste møde mandag den 4. december 2017
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7. Eventuelt
Intet

Referet: Preben og Sv Aage

