Styregruppen
8. januar 2018

Referat fra styregruppens møde mandag d. 8. januar 2018
Tilstede: Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, Preben Gajhede, Jesper Jørgensen, Svend Aage
Larsen, Fællesskaber Jørn Klinge og projektkoordinator Jonas Walther Petersen.
Formanden ønske alle et godt nytår, og gav udtryk for at der for styregruppen og Jyderup ligesom var ’nye
bolde’ da byrådets i deres sidste møde i det gamle byråd, besluttede, at der i løbet af de første 6 mdr. af
2018 i samarbejde mellem forvaltningen og Jyderup, skal udarbejdes en handleplan for alle de projekter
der er i gang i Jyderup.
1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker
De 6 af punkterne får nu en lidt anden status, da de alle vil indgå i den kommende handleplan, se under
punkt 2.
• Vandrehjem/campingplads: Udbuddet er annulleret, begrundelsen kendes ikke. Vi må nu satse på,
at der sker en afklaring i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen, men imens forfalder
bygningen og vil campingpladsen blive driftet i 2018?
• Udbud af nye byggegrunde: Intet nyt.
• Anvendelsen af det tidligere rådhus: Intet nyt.
• Naturaksen – den grønne akse: Jonas og Søren arbejder på en snarlig afklaring af, om der kan
etableres et samarbejde med en privat organisation.
• Bymidteudvikling: Intet nyt.
• Naturpark Åmosen: Åmosen har modtaget støtte til etablering af naturrum bl. a. i Jyderup. Det
betyder yderligere skærpelse af kravene til en afklaring af Campingpladsens fremtid.
•

Højskolen i egne bygninger: Indsamlingen af midler til køb af Sølyst er i fuld og positiv fremgang.

2. Drøftelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at udarbejde en handleplan for Jyderups
udviklingsprojekter.
I kommissoriet for arbejdet med udarbejdelse af en handleplan for Jyderup indgår, ud over de 6
punkter nævnt under punkt 1, også børnehus, fodboldklubhus og haludvidelse.
Jonas og Preben deltager i møde m. forvaltningen tirsdag d. 9. januar for fastlæggelse af hvordan dette
arbejde skal / kan udføres i forhold til de ovennævnte spørgsmål.
3. Drøftelse af kommuneplanforslagets temaer

Kommuneplanen har 8 temaer:
Byudvikling
Erhverv og Detailhandel
Trafik
Natur og Landskab
Landsby og kulturmiljø
Skov og Landbrug
Sundhed og Fritidsliv
Tekniske anlæg

Der er offentligt møde om planen den 22/1. Preben, Søren og Jonas er meldt til. Preben vurderer
behovet for afgivelse af høringssvar.
4. Status på lokalforums økonomi
Bevillingen på 30.000 bruges til afholdelse af møder og kommunikation. Et eventuelt overskydende
beløb overføres til Jyderups Fremtid, der støtter projekter i Jyderup. I 2016 var der et mindreforbrug på
8.000, der blot blev overført til 2017. I 2017 er mindreforbruget 10.000 kr. Derfor kan der i alt
overføres 18.000 kr. til Jyderups Fremtid.
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5. Orientering om møder og projekter
Intet nyt
6. Næste møde mandag den 5. februar 2018
7. Eventuelt
Intet
Referat Svend Aage & Preben

