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Styregruppemøde mandag d. 5/2 2018 kl. 15.00 på Holbækvej 150. 
Tilstede: Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, Preben Gajhede, Jesper Jørgensen, Svend Aage 
Larsen, Fællesskaber Jørn Klinge og projektkoordinator Jonas Walther Petersen. 
Rikke Klindt var indbudt til at deltager i styregruppens møde. 

1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker 
Alle havde store forventninger til mødet senere på aftenen: Kickoffmødet omkring handleplan for 
Jyderup hvor de 7 pejlemærker for arbejdet i Jyderup vil blive fastholdt i 4 arbejdsgrupper, men der 
blev dog bemærket følgende: 
• Vandrehjem/campingplads. Intet  
• Udbud af nye byggegrunde. Lokale private aktører for byggemodning er ikke pt. interesserede. 
• Anvendelsen af det tidligere rådhus. Intet 
• Naturaksen – den grønne akse. ’Just human’ v. Chris MacDonald giver foredrag i Jyderup d. 7. maj 

• Bymidteudvikling. Intet 
• Naturpark Åmosen. Intet 
• Højskolen i egne bygninger. Højskolens indsamling til køb af Sølyst kører fint. 
 

2. Anmodning om afholdelse af borgermøde. 
En gruppe borgere anmodet om et borgermøde om handleplanen, byens projekter og om 
boligudbygning. Styregruppen mener, at det vil være relevant at formanden for projektudvalget for 
udvikling af lokalområder, Lars Quist deltager. Preben kontakter og mødets dato fastlægges i 
samarbejde med Lars Quist. 
 

3. Udpegning af tryghedsambassadør 
Preben Olsen foreslås. Preben kontakter. 

 
4. Drøftelse af kommuneplanen 

Preben udarbejder høringssvar som vil fokusere på: Overordnet trafikstruktur, nye byggegrunde mm.  
 

5. Orientering om møder og projekter 
• Bibliotekspladsen og markedstorvet er nu delt i to projekter, byrumslabyrinten og forskønnelse af 

markedstorvet. 
 

6. Næste møde mandag den 5. marts 2018 
 

7. Eventuelt 
• Jesper og Søren har holdt møde med ny borgmester Christina K. Hansen for at orientere hende om 

udviklingsprojekterne i Jyderup. De fik et godt indtryk af borgmesterens vilje til udvikling. 
• Svend Aage har ønsket at fratræde styregruppen for at koncentrere sig om projekter. Rikke Klint, 

som er en af initiativtagerne til foreningen ”Det gode Børneliv – Jyderup og Omegn” sagde ja til at 
erstatte Svend Aage i styregruppen.  
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