Styregruppen
8 marts 2018

Referat fra styregruppemøde mandag d. 5/3 2018 kl. 15.00 på Holbækvej 150.
Til stede: Poul-Henrik Jensen, Jesper Jørgensen, Rikke Klindt, Søren Bøtker Pedersen, Jørn Klinge, Jonas
Walther Petersen og Preben Gajhede.
1. Møde med chefen for blandt andet fælles-skabergruppen, Brian Worm Ahlquist
Som opfølgning på indsamling af input fra lokalområderne har Brian som chef for fælles-skaberne
ønsket af besøge de enkelte områder til en uddybende snak om vores lokalområde, vores tanker om den
fremtidige udvikling og vores samarbejde med fælles-skaberne – eller andre emner, der måtte ligge os
på sinde.
Styregruppen har anbefalet at fælles-skaberordningen bliver revurderet i et samarbejde mellem udvalget
for udvikling af lokalområder og repræsentanter fra lokalområderne. Vi er ikke afklaret på, hvordan en
ny ordning skal være, og måske skal den netop være forskellig i forskellige lokalområder. Fællesskaberne er kommunale medarbejdere, der er i fin dialog med lokalområderne. Med forsøgsansættelsen
af en proceskoordinator har styregruppen ønsket at tænke den anden vej, at arbejde fra lokalområdet og
ind i kommunen. Det har en betydning for os, at ressourcen refererer til os lokalt, og at vi dermed kan
prioritere indsatserne og fastlægge succeskriterierne. Det kan indgå i de fremtidige overvejelser. Brian
gjorde opmærksom på, at vort lokalforum måske ikke har lige godt fat i alle interessenter i byen. Særligt
forenings- og ungdomsliv kunne måske knyttes tættere på. Der bliver ikke talt sammen om alt i byen.
Det skyldes dels byens størrelse og dels stærke selvstændige foreninger, der går selv. Styregruppen
fremhævede at byens projektorganiseringen gerne skulle sikre, at alle kan få indflydelse, og at den
vigtigste opgave for styregruppen er at sikre, at der bliver ført dialog mellem borgerne. Det kan vi blive
bedre til.
2. Valg af referent.
Preben blev valgt. Poul-Henrik er fremover ordstyrer ved møderne.
3. Status på handleplanen og styregruppens 7 aktuelle pejlemærker
Turismeudvikling
• Vandrehjem/campingplads,
• Naturpark Åmosen,
Arbejdet er i gang. Uden for arbejdet med handleplanen er der usikkerhed omkring driften af
Campingpladsen i 2018. Styregruppen fastholder, at så længe der ikke er afklaring omkring
ejerforholdene, er det et kommunalt ansvar at afklare, om pladsens skal åbnes i 2018. Som minimum må
det være et krav, at Campingpladsen løbende vedligeholdes. Jonas udarbejder brev til kommunen om
dette.
Boligudvikling
• Udbud af nye byggegrunde,
Arbejdet er i gang med analyser og vurdering af handlemuligheder.
Byudvikling
• Anvendelsen af det tidligere rådhus,
• Naturaksen – den grønne akse,
• Bymidteudvikling,
Der har allerede været afholdt flere møder i gruppen og arbejdet er godt i gang.
Kommunal ejendomsudvikling
Dette tema i handleplanen udspringer ikke af styregruppens pejlemærker, men er et ønske fra politisk
side om en helhedsvurdering af de nødvendige kommunale anlægsinvesteringer. Også her er arbejdet
godt i gang.
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• Højskolen i egne bygninger
Dette pejlemærke indgår ikke i handleplanen. Højskolens indsamling af penge til køb af egne bygninger
er forløbet fint med bidrag fra mange sider. Højskolen arbejder videre med dette.
4. Planlægning af borgermødet den 7. marts.
Formanden for projektudvalget for udvikling af lokalområder, Lars Quist har lovet at deltage. Preben
forestår mødet, hvor processen og tidsplanen for udarbejdelse af handleplanen vil blive gennemgået.
5. Orientering om møder og projekter
• Sejlads på søen. Nogle borgere ønsker mulighederne for sejlads på Skarresø revurderet. Vi forventer,
at der bliver dannet en projektgruppe.
• Naturaksen – den grønne akse. Selv om projektet indgår i handleplanen arbejder projektgruppen
fortsat med udvikling af Drivsaatskoven. Projektgruppen har indgået en partnerskabsaftale med Just
Human som er ejet af Chris MacDonald om at skabe et aktivitetsområde, hvor børn og deres voksne
(forældre, bedsteforældre eller andre) kan mødes og være sammen, mens de er aktive. I den
forbindelse kommer Chris MacDonald til Jyderup og holder foredraget ”Sund energi og mentalt
overskud” mandag den 7. maj kl. 19.00 i Jyderup hallen.
• Byrumslabyrinten. Projektgruppen holdt workshop den 27/2. Til stor glæde for projektgruppen – og
til stor gavn for projektet - er der gang i arbejdet med at skabe aktivitetsforslag til Byrumslabyrinten.
Biblioteket er nu aktivt med i arbejdet og flere generationer af borgere deltager- ikke mindst har en
gruppe unge spillet ind med gode ideer og engagement
6. Næste møde mandag den 9. april 2018
7. Eventuelt
Intet
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