Styregruppen
28. november 2017

Referat fra Styregruppens møde mandag d. 4/12 2017 kl. 14.30 på Holbækvej 150.
Tilstede: Poul Henrik Jensen, Preben Gajhede, Fællesskaber Jørn Klinge og projektkoordinator Jonas
Walther Petersen. Jesper Jørgensen deltog til og med punkt 1 og Søren Bøtker Pedersen deltog fra og med
punkt 2.
Fraværende: Svend Aage Larsen
1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker
Fremover holder Jonas fokus på pejlemærkerne og følger op på disse i forhold til den kommunale
administration.
Status blev præget af økonomiudvalgets netop offentliggjorte dagsorden, hvor det som det første blev
konstateret, at administrationen indstiller at udbuddet af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen bliver
annulleret. Det er frustrerende, også selv om det eventuelt bliver kædet sammen med et forslag om at
igangsætte en handleplan for 6 af vore 7 pejlemærker. Samtidig er vi mere end tilfredse med, at der nu
lægges op til en igangsætning af en handleplan for Jyderups udvikling. Det ser vi frem til.
Følgende pejlemærker indgår i en eventuel handleplan:
• Vandrehjem/campingplads.
• Udbud af nye byggegrunde.
• Anvendelsen af det tidligere rådhus.,
• Naturaksen – den grønne akse,
• Bymidteudvikling,
• Naturpark Åmosen
Det sidste pejlemærke er
• Højskolen i egne bygninger
som Højskolen fortsat arbejder med.
2. Drøftelse af kommuneplanforslaget og vurdering af eventuelt behov for borgermøde forud for et
eventuelt høringssvar. http://kommuneplan2017.holbaek.dk/
Kommuneplanforslaget ændrer ikke på vort områdes rammer for bolig- og erhvervsudbygning, der
aktuelt må siges at være dækkende i den næste 4-årsperiode. Kommuneplanen vil fortsat medtage
helhedsplanen for Jyderup i en eller anden form, der betyder, at helhedsplanen løbende kan ændres Vi ser
kommuneplanens temaer igennem inden næste møde, men vi vurderer, at kommuneplanforslaget er af så
overordnet karakter, at der ikke er behov for et borgermøde inden et eventuelt høringssvar.
3. Støtteerklæring vedrørende Istidsruten
Det flerkommunale samarbejde om Istidsrute er nu ved at gå ind i en ny fase, hvor der skal ansøges om
midler til at gennemføre projektet. I den anledning har Naturpark Åmosen anmodet om støtteerklæringer.
Istidsruten passer rigtig godt ind i intentionerne for Jyderups Helhedsplan, hvorfor styregruppen på
vegne af lokalforum vil erklære støtte til realisering af Istidsruten. Preben skriver støtteerklæringen.
4. Evaluering af borgermødet den 13/11
Fantastisk god opbakning fra borgerne og veloplagte politikere. Idéen med fakta-spørgsmål hentet fra
Langt fra Borgen fungerede. Om 4 år bør det overvejes, om der udover det store vælgermøde også bør
laves et vælgermøde med præsentation af alle lokale kandidater.
5. Orientering om møder og projekter
• Møde om lokalplan for Bymidten (28/11).
Konstruktivt møde mellem kommunale planlæggere og grundejere, projektgruppen Attraktiv
Bymidte og styregruppen. Det skal senere afklares om der skal udarbejdes en ny lokalplan eller en
mere overordnet Bymidteplan.
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•

Markedstorvet og Bibliotekspladsen (møde 16/11)
Der arbejdes videre med borgerinddragelse i projektet, der holdes workshop den 30/1, 27/2 og 13/3.

6. Fastlæggelse af næste års styregruppemøder
Vi fortsætter som hidtil med møder den første mandag i hver måned med følgende undtagelser: 1/1 til
8/1, 2/4 til 9/4. der er ikke møde i juli.
7. Næste møde mandag den 8. januar 2017
8. Eventuelt
Intet.

Referat: Preben

