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Kære alle på lokalforums mailliste.
Der er desværre gået lang tid, siden vi skrev sidst. Det var ikke tanken, men andre opgaver – og ferier – har
presset lidt på.
Denne nyhedsliste bliver en kombination af den nye form for nyhedsoversigt og det gamle nyhedsbrev.
Borgermøder
Styregruppen indbyder til 2 borgermøder, dels et møde d. 31/10 om flygtningesituationen i Jyderup og dels
et møde d. 22/11 med evaluering af lokalforums rammer, se:
Mødet d. 31/10 på Café Habibi: http://jyderup.dk/begivenhed/borgermoede-om-flygtninge-i-jyderup
Mødet d. 22/11 i Skarridssøsalen: http://jyderup.dk/begivenhed/borgermoede-med-evaluering-aflokalforums-rammer
Referater fra møder
Siden sidst har styregruppen haft 3 møder (1/8, 20/9 og 3/10),
se http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder
Byforskønnelsesgruppen og Byudviklingsgruppen lægger referater af deres møder ind på deres
projektsider, se
http://jyderup.dk/projekter/byforskoennelse/byforskoennelsesgruppen og
http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/byudviklingsgruppen/
Andet
Projektbeskrivelserne under temaet Erhverv er blevet opdateret, se http://jyderup.dk/projekter/erhverv/
Projekt Præstegården er nedlagt, men projektsiden er bevaret, såfremt andre måtte have lyst til at
genoptage arbejdet med projektet, se http://jyderup.dk/projekter/kultur-fritid/praestegaarden/
Under Turisme ligger nu en fantastisk flot fotoserie om fugleliv ved Skarresø med tilhørende beskrivelser.
Dette punkt henvender sig både til turister, men i lige så høj grad til alle os fastboende,
se http://jyderup.dk/turisme/fugle-omkring-skarresoe/
Projektsiderne på jyderup.dk
Alle projekter har en side på vores fælles hjemmeside. Kommunikationsgruppen opretter projektsiderne og
lægger alt materiale ind, som vi modtager, men det er helt op til de enkelte projekter at bestemme, hvad
der skal stå på siden. Det er ønskeligt, at projekterne fortæller mest muligt om deres arbejde, således at
projektsiderne bliver en levende beskrivelse af, hvad der sker i vores by.
Skal lokalforum være en forening?
Grundlæggende har lokalforum i hver af kommunens 17 lokalområder og Holbæk by været politikernes
forsøg på at fremme det lokale fællesskab i den nye store kommune fra 2007. Lokalforum er rammen
omkring borgernes dialog om lokalområdets udvikling og omkring borgernes dialog med byrådet og
administrationen. Et særkende er, at lokalforum består af alle borgere i lokalområdet, og at hvert
lokalforum selv vælger, hvordan de vil organisere sig. Hvert lokalforum får et årligt beløb til arbejdet i
lokalforum (i Jyderup 31.000 kr.). Lokalforum disponerer over beløbet og regnskabet føres på den lokale
skole.
Tilsyneladende kan det ikke længere lade sig gøre, at skolerne fører regnskabet, og derfor skal pengene
udbetales til lokalforum. Det kræver imidlertid en organisation, der kan sikre god regnskabsskik og revision i
form af en foreningsdannelse eller lignende. Af politiske dagsordner fremgår, at det aktuelt er noget
politikerne drøfter med henblik på snarlig iværksættelse. Der har ikke på nuværende tidspunkt været gjort
forsøg på at inddrage borgerne i disse drøftelser, hvilket godt kan undre, men måske kan det nås endnu?
Den foreningsdannelse, som politikerne drøfter, skal sikre, at alle borgere kan være medlemmer, og at der
ikke skal betales kontingent. Alligevel vil en sådan foreningsdannelse på en eller anden måde ændre det

lokaldemokratiske grundlag, der hidtil har været gældende. Som udgangspunkt kan alle være medlemmer,
men det er tankevækkende, at en foreningsdannelse betyder, at man også kan melde sig ud!
Hvis politikerne i nær fremtid beslutter, at alle lokalfora skal organiseres som foreninger under en eller
anden form, vil det betyde, at borgermødet den 22/11 vil få et noget andet indhold end beskrevet. Under
beskrivelsen af borgermødet den 22/11 er der link til den politiske dagsorden, hvor ovennævnte
problematik er beskrevet. Linket bringes ikke i her nyhedsbrevet, da linket ikke vil være gældende, når
dagsordenen i løbet af få dage bliver til et referat. Linket på hjemmesiden vil derimod blive ændret, så det
altid er muligt at finde sagen.
Besparelser på området for lokal udvikling
I forbindelse med godkendelsen af det kommunale budget for 2017 er der indlagt en besparelse på 2,5
mio.kr. på området for lokal udvikling, som bl.a. rummer diverse puljer og ikke mindst aflønningen af
fælles-skaberne. Af den dagsorden, som er omtalt i det foregående punkt, fremgår, at det f.eks. kan betyde,
at de 13 fælles-skabere reduceres til 6. Dette vil betyde meget for arbejdet i vort lokalforum (og sikkert
også i mange andre), hvor vi har udviklet et godt og tæt samarbejde med vores fælles-skaber Kaj Erik
Hansen. Tilsyneladende vil borgerne heller ikke blive inddraget i en dialog om udmøntningen af denne
besparelse. En besparelse, som vil få stor betydning for den fremtidige dialog mellem lokalområderne og
byrådet/administrationen.
Hvad sker der med det tidligere rådhus i Jyderup?
Vi kan konstatere, at de sidste kommunale administrative arbejdspladser i det tidligere rådhus er på vej ud,
hvilket naturligvis har fået flere borgere og også styregruppen til at spekulere på, hvilke planer byrådet har
med bygningen. Kan biblioteket bevares? - og hvad med Skarridsøsalen? Hvorfor centraliserer Holbæk
kommune al sin administration, når staten flytter sin administration ud? På flere møder med politikere har
styregruppen spurgt ind til sagen uden dog at have fået svar. Vi har ved de samme møder givet klart udtryk
for, at vi ønsker at blive inddraget, såfremt byrådet ønsker en anden anvendelse af denne helt centrale
bygning i Jyderup.
Projektudbud – Skarridsøhjemmet og Campingpladsen
Efter at byrådet på sit møde den 15. juni besluttede at sende Skarridsøhjemmet og Campingpladsen i
projektudbud, var det forventet at udbudsmaterialet ville blive offentliggjort i august måned. Det sket
imidlertid ikke og det ligger ikke helt klart, hvornår udbuddet kommer. Jyderupfonden har længe arbejdet
med sagen og er klar til at vurdere udbudsmaterialet og give bud. Projektet kan følges på
www.jyderupfonden.dk

På styregruppens vegne
Preben Gajhede
Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette
nyhedsbrev, så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk
Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på
hjemmesiden: www.jyderup.dk
Følg også www.jyderupsfremtid.dk

