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Referat fra styregruppens møde mandag d. 9/4 2018  

Til stede: Jesper Jørgensen, Rikke Klindt, Søren Bøtker Pedersen, Jørn Klinge, Jonas Walther Petersen og 

Preben Gajhede. Poul-Henrik Jensen havde meldt afbud. 

1. Status på projektkoordinatorstillingen 

Bevillingen til projektkoordinatorstillingen ophører med udgangen af april måned. Der er udarbejdet en 

foreløbig redegørelse for forløbet, men nogle af de oprindelige intentioner med forsøget er vanskelige at 

vurdere, da arbejdet med handleplanen for Jyderup i nogen grad har drejet projektet i en anden retning 

end planlagt. Projektkoordinatoren blev fra starten en nøgleperson i arbejdet med handleplanen og i 

koordinationen imellem de forskellige arbejdsgrupper, og derfor er det mere end problematisk, at 

stillingen ophører, inden arbejdet med handleplanen er afsluttet. Baggrunden for den situation er at 

handleplanen ikke var kendt, da Jyderup Erhvervsforening ansøgte vækstudvalget penge, så tidsforbruget 

har været meget højere end forventet. Jyderup Erhvervsforening, som i praksis har varetaget ansættelsen, 

har i redegørelsen anbefalet, at proceskoordinatorstillingen forlænges, indtil handleplansarbejdet er 

afsluttet. Preben følger op om med en lignende henvendelse fra lokalforum.      

 

2. Status på handleplanen og styregruppens 7 aktuelle pejlemærker 

Der afholdes fællesmøde for alle 4 temagrupper og det politiske projektudvalg for udvikling af 

lokalområder torsdag den 12/4. Mødet skal sikre information og koordinering mellem grupperne og give 

politikerne et indtryk af, hvad grupperne arbejder med. Alle grupperne skal aflevere deres 

handleplansforslag i slutningen af maj således at handleplanens delelementer kan behandles politisk i 

relevante politiske fagudvalg inden sommerferien. 

   

• Vandrehjem/campingplads,  

• Naturpark Åmosen, 

Der arbejdes på nye modeller for udbud. Naturpark Åmosen har modtaget flere fondsmidler, der betyder, 

at der i løbet af få måneder skal skabes sikkerhed for, at der kan etableres et naturrum i Jyderup. Det 

lægger yderligere pres på en snarlig afgørelse.  

 

• Anvendelsen af det tidligere rådhus,  

• Naturaksen – den grønne akse,  

• Bymidteudvikling,  

Der er gang i arbejdet i temagruppen og en vis fremdrift, alle elementer er i spil  

 

• Udbud af nye byggegrunde 

Der foregår et fint arbejde i temagruppen. Undervejs i arbejdet har kommunens økonomiudvalg 

sideløbende drøftet igangsætning af byggemodning i 4 lokalområder herunder Jyderup. Forventningen i 

gruppen var, at der uden tvivl er basis for at igangsætte en byggemodning i Jyderup. Et flertal i 

økonomiudvalget siger NEJ til byggemodning i alle 4 lokalområder, da beregninger alene baseret på 

udgifter til byggemodning og indtægter ved salg udviser merudgifter for kommunen. Styregruppen 

beklager dybt, at kommunen ikke også vurderer fremtidige indtægter ved øget befolkningstilvækst. 

Styregruppen håber, at handleplanen til sin tid vil kunne overbevise kommunalbestyrelsen om 

nødvendigheden af byggemodning i Jyderup.     

 

• Kommunal ejendomsudvikling 

Temagruppens arbejde er på nogle områder blevet overhalet indenom af nogle kommunale beslutninger. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres et nyt klubhus på det nuværende klubhus arealer 

og at haludvidelsen udsættes- dog ikke renovering af facader. Tilbage er så drøftelser omkring 

renovering eller placering af børnehuset Sølyst. 

 



Side 2 af 2 
 

• Højskolen i egne bygninger 

Der arbejdes fortsat på sagen. 

 

3. Evaluering af borgermødet den 7. marts. 

Ingen bemærkninger 

 

4. Orientering om møder og projekter 

• Inventar i Skarridsøsalen 

Dette er et nyt projekt, hvor brugere af salen i første omgang har drøftet ønsker til inventar i salen, 

eksempelvis stole, projektor og lydanlæg. Der arbejdes videre med sagen 

• Den grønne akse 

Der er gode muligheder for at få tilladelser til at etablere aktivitetsmuligheder i Drivsaatskoven. Der 

udarbejdes skitser. 

 

5. Næste møde mandag den 7. maj 2018 

 

6. Eventuelt 

Jørn spørger om lokalforum påtænker at arrangere et velkomstmøde for nye borgere. I det fine 

velkomstmøde som Jyderups Fremtid afholdt sidste år deltog kun få nye borgere, hvilket nok har lagt en 

dæmper på lysten til at prøve igen. Vi forventer ikke at gøre noget i år,  

Referat: Preben  

 


