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Styregruppemøde mandag d. 1. august 2016 REFERAT
Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, Svend Aage Larsen og fællesskaber
Kaj Erik Hansen.
Fraværende: Jesper Jørgensen
1. Forberedelse af møde med vækstudvalget den 9. august kl. 15.30.
Punkter som styregruppen prioriterer som de vigtigste at få diskuteret.
 Byudvikling med fokus på bosætning og nye byggegrunde
 Turisme med fokus på Naturpark Åmosen og campingplads/vandrehjem
Vi vil arbejde for klart formulerer målsætninger for, hvad vi sammen vil på disse områder. Søren
Korsholm (embedsmand f. vækstudvalget) vil kvalificere de to emner ved at forberede, hvor kommunen
står. Disse er dog ikke blevet sendt til os endnu.
Vi finder også at det er vigtigt at få igangsat drøftelser omkring de overvejelser kommunen har gjort sig
omkring fremtiden for det gamle rådhus i Jyderup.
2. Drøftelse af mødet om integration d. 18/8
Da der er usikkerhed omkring konkrete retningslinjer fra Christiansborg for flygtninges muligheder for
virksomhedspraktikker mv. efter gennemført integrationsforløbet, er der ikke konkrete faktuelle ting der
pt. kan siges omkring det videre arbejde omkring flygtninge i vores by, hvorfor mødet omkring
integration den den 18. august udsættes til senere.
Om de 12 flygtninge, der pt. er i Jyderup og deres praktikforløb på Habibi og Campingpladsen, er der
kun positive tilbagemeldinger på. Ligeledes er der kun positive tilbagemeldinger fra deres bosted på
Elmelunden.
3. Fortsat drøftelse af forslag om velkomstmøder for nye borgere
Vi vil prøve at få nedsat en projektgruppe, der kan arbejde videre med planlægning af velkomstmøder
for nye borgere i vort område. Hvem kan tænkes at ville indgå i projektgruppen. Sagen tages op på
næste møde.
4. Lokalområdernes udviklingspulje
Kommune inviterer til møde, den 18. aug. og den 1. sep. omkring nye retningslinjer for fordeling af
Lokalområdernes udviklingspulje. Den hidtidige metode har været uddeling via borgerbudgettering, som
vi fra Jyderups side (den gamle kontaktgruppe) har været meget kritisk overfor. Vi foreslår en form for
elektronisk afstemning ud fra en kvalitativ præsentation af de projekterne der søger om tilskud. Preben
deltager i møderne hvor der er plads til endnu en repræsentant fra Jyderup.
5. Henvendelser fra kommunen
 Indbydelse fra Fors. til møde om affaldssortering. Gitte Kragshave deltager.
 Orientering om bedre bredbåndsforbindelser. Energiministeriet åbner en bredbåndspulje for
ansøgninger fra områder med dårlig dækning. Dette kan have interesse for områder udenfor
Jyderup.
6. Orientering om projekter
 Projekt Trafik. Der indsendes høringssvar om Holbæk kommunes nye trafiksikkerhedsplanen.
 Projekt Hjemmeside. Den er nu på nettet, med et flot resultat.
Kommunikationsgruppen bør fastlægge en klar politik for hvad der kommer på siden, ud over hvad
der har alm. offentlig interesse samt informative oplysninger til turister omkring hvad de har brug
for.
Projekt Præstegården. Menighedsrådene har besluttet at sælge præstegården. Projektgruppen
arbejder videre med forslag til anvendelse af præstegården.
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Projekt Bibliotekspladsen. Tilbud for opretning af mur mod Stations Centret løber op i over kr.
100.000,- hvilket kommunen ikke har midler til i nuværende finansår. Måske har de i 2017.
Arbejdet med renovering af pladsen igangsættes snarest.

7. Næste møde mandag d. 12/9 kl. 10 [Efterfølgende er det dog d. 9/8 aftalt, at det ordinære møde
helt aflyses, men vi prøver at finde tid til et styregruppemøde inden mødet med projektudvalget for
lokal udvikling d. 27/9].
8. Eventuelt.
 Jyderups Fremtid overvejer at abonnerer på: Fundraising.dk med fortegnelse over Nationale fonde.
 Jyderups Fremtid / Jyderups Erhvervsforening arbejder på en model for Crowd Funding.
Referat: Sv Aage
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