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1. Forberedelse af dialogmøde om vækst. 
Udvalget for Vækst, Holbæk kommune ønskede at mødes med Styregruppen til deres møde den 9. 

august for en nærmere drøftelse af hvilke vækstpotentialer der er i Jyderup. Til administrationens 
udredningsarbejde omkring vækstpotentialer i Jyderup oplistede styregruppen de punkter som vi finder 

er særligt relevante at få diskuteret med udvalget. (Uprioriteret) 

 Bosætning 
 Salg af grunde – Tværkommunalt samarbejde, Region Sjælland 

 By fortætning – almennyttige boliger 

 Helhedsplanen for Jyderup 

 Infrastruktur 

 Vejanlæg 

 Offentlig transport 

 Erhvervsudvikling 

 Forretninger og udlejere 

 Udvikling af Bymidten 

 Oversigt over projekter i byen  

 Innovative miljøer 

 Turisme 

 Naturpark Åmosen 

 Vandrehjem, Campingplads, Naturrum 

 Unikke oplevelser 

2. Evaluering af borgermødet omkring Jyderup Fonden onsdag d. 27/4. 

 Et godt møde, hvor de ca. 70 fremmødte borgere udtrykte tilfredshed med det stade som 

projektet var nået til. Der blev valgt bestyrelse for fonden, i forhold til de fremlagte vedtægter.  

 
3. Drøftelse af borgermøde om præstegården. 

 Mange borgere har udtrykt interesse for fremtiden for Præstegården, og da der er en 

høringsfrist for indsigelser mod fredningen af Præstegårdskomplekset der udløber 16. maj 
indkalder Styregruppen til borgermøde torsdag den 12. maj kl. 19.00. [senere ændret til d. 10/5 

kl. 17.30] 

 Der arbejdes på at mødet kan holdes på Sognegården, med besigtigelse af 

Præstegårdskomplekset  

 Der arbejdes på et panel bestående af Menighedsrådet (evt. Provstiet) og repræsentant fra 

Holbæk kommune. 

 Preben udarbejder et oplæg. 

  

4. Drøftelse af punkter fra møde i Byudviklingsgruppen: 
a. Grønt hold i Jyderup. 

 I forhold til de gennemførte besparelser i Park & Vej vil vi gerne have undersøgt hvad vi fik 

leveret inden besparelsen på kr. 4 mill. blev gennemført og efter at besparelsen er gennemført. 
b. Orienteret om planer kommunen har for igangsættelse af arbejde i vort område..? 

 Vi vil i styregruppen gerne orienteres af kommunen før nye tiltag gennemføres i Jyderup. 

 Fx omkring byggemodning af Jyderup Nord, blev vi orienteret gennem pressen. Vi hørte meget 

sent om hvad der var på vej. 

 Kaj Erik ser på sagen i kommunen. 

c. Markedsføring af Naturpark Åmosen i Jyderup. 
 Da Jyderup er tiltænkt porten til Naturpark Aamosen, skal Jyderups Erhvervsforening også 

være med til markedsføring Naturparken i Jyderup. 

 Vi påskønner Naturparkens initiativ med at udvikle et sortiment af certificerede vare produceret i 

Naturparkens område, og håber på at Naturparken får resurser til at opslå en bod på 

markedsdagene i Jyderup.  

5. Orientering om projekter 



Side 2 af 2 
 

 Trafik: Intet nyt omkring krydset ved Skarridsøgade og Sølystvej. 

 Bibliotekspladsen: Tilbuddet fra Malmos er ved at blive forhandlet på plads med forvaltningen. 

 Blomsterkasser: Tilplantningen vil ske når risikoen for nattefrost er ophørt. 

 Huller til Flagstangsalle langs Skarridsøgade og Holbækvej: Arbejdet pågår således at der kommer 

flag på begge sider af vejene. Det er ikke nemt at få placeret et ansvar for de huller, der er 

”forsvundet” i forbindelse med kabelarbejde og ny vejbelysning.  
 Hundeskov: Udsendelse af ansøgninger til relevante bidragsydere bliver udsendt i løbet af maj md. 

 Rengøring af off. toiletter ved Skarridsøsalen er kommunen enige i påhviler dem. Hvis rengøringen 

opfattes som for dårlig, skal der rette henvendelsen til kommunen.   

 

6. Indsatser omkring flygtninge 
 Der er pt. kommet fem flytningen på Elmegården og 12 flygtninge til Stigs Bjergby. 

 Café Habibi er og bliver aktivitetscentrum omkring flygtninge i Jyderup. 

 Café Habibi skal drive Campingpladsen i indeværende sæson ved hjælp fra flygtninge i praktik. 

 Møde på Habibi den 30. maj for det lokale erhvervsliv, omkring hvilke praktik ordninger der er for 

flygtningen i Danmark. 

 
7. Status på møde om finansieringsformer. 

 Det planlagte dialogmøde om finasieringsformer er foreløbig udsat og afventer nogle konkrete 

problemstillinger. Omkring ’Mellemfinansiering’ deltager kommunen efter givne retningslinjer. Alle 
aftaler skal godkendes i Byrådet.  

 

8. Næste møde mandag d. 6. juni kl. 15 på Mejeriet 
 

9. Eventuelt 

 Henvendelse omkring bevaringsværdigt træ bag apoteket. Dette er ikke noget som styregruppen går 

ind i, men sender henvendelsen videre til Byforskønnelses gruppen. 

Referat: Sv Aage 2. 5. 2016. 


