Nyhedsliste fra Lokalforums styregruppe
Kære alle på lokalforums mailliste
Med denne årets sidste nyhedsopdatering ønsker styregruppen alle en glædelig jul og et godt nytår.
Årets sidste begivenheder omkring biblioteket, udbuddet af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen, tanker
om foreningsgørelse af lokalforum og reduktion i antallet af fælles-skabere dæmpede vores optimisme for
en stund. Den hurtige reaktion fra politikerne omkring biblioteket, nedsættelse af en kommunal
arbejdsgruppe omkring anvendelsen af rådhusbygningen og generel politisk opmærksomhed omkring
byens fortsatte udvikling betyder, at vi i styregruppen nu ser frem til det kommende års arbejde. Vi
kommer i den grad til at savne vores fælles-skaber Kaj Erik Hansen, som har været en forbilledlig
samarbejdspartner, der jævnligt har kunne udfordre os på vore møder. I forbindelse med halveringen af
antallet af fælles-skabere har Kaj Erik måttet vende tilbage til sit fuldtidsjob som SSP-medarbejder. Vi
skylder Kaj Erik en stor tak for den fine indsats, han har ydet i vort lokalområde.
Styregruppens møde den 5. december
var dels et ordinært møde og dels et møde med borgmester Søren Kjærsgaard. Læs referater fra begge
møder her og se samtidig mødedatoerne for styregruppens møder i 2017:
http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/
Underskriftindsamlingen
om fastholdes af bibliotekets placering er afleveret til borgmesteren,
læs: http://jyderup.dk/opslag/underskriftsindsamling/
Fremtidig anvendelse af det tidligere rådhus
Se: http://jyderup.dk/opslag/anvendelse-af-den-tidligere-raadhusbygning/
OPSLAG
Ovenfor er henvist til to opslag. Opslag er et relativt nyt indslag på vores hjemmeside. Her bringer vi
informationer, der kan have nyhedens interesse, og som ikke umiddelbart passer ind i hjemmesidens øvrige
punkter. På forsiden vil der blandt de sidste 2 x 2 billeder være henvisninger til diverse opslag. Nederst på
alle sider er der en menu, der peget på de 4 nuværende opslagskategorier (opslag fra biblioteket, fra
Holbæk kommune, fra kommunikationsgruppen og fra styregruppen).
Projekter
Der er oprettet 2 nye projekter under Kultur og Fritid. Det ene projekt er et velkomstprojekt rettet mod nye
borgere: http://jyderup.dk/projekter/kultur-fritid/velkommentilnyeborgere/
Det andet projekt vedrører et forhåbentligt festligt arrangement i forbindelse med cykelløbet GRAN FONDO
WORLD SEREIES den 13. august 2017: http://jyderup.dk/projekter/kultur-fritid/cykelloeb-gennem-jyderup/
Projekt Hundeskoven er opdateret den 15/12: http://jyderup.dk/projekter/natur/hundeskoven/
10 år med kommunalreformen
1. 1. januar 2017 er det 10 år siden at kommunalreformen trådte i kraft. I den anledning har flere medier
beskæftiget sig med, hvordan det siden er gået. Svend Aage Larsen blev interviewet til Altinget, læs:

http://jyderup.dk/opslag/jyderup-omtalt-paa-altinget/. Radioens P4 Sjælland vil mellem jul og nytår også
beskæftige sig med reformen. Undertegnede er blevet interviewet om lokaldemokrati i den nye kommune.
På trods af, at der er ting, der kunne forløbe bedre (se ovenfor) er der også grund til at fremhæve, at
politikerne faktisk gerne vil det lokale demokrati, og at vi i Jyderup har haft glæde af reformen blandt andet
i den forstand, at vi er blevet meget mere beviste om, at det er vigtigt, at vi selv tager ansvar og styrker det
lokale fællesskab. Det var en glæde, at kunne fortælle, at vi er en by i god udvikling.

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

