Byudviklingsgruppen i Jyderup
den 25. januar 2017

Referat
fra fællesmøde mellem Byforskønnelsesgruppen og Byudviklingsgruppen mandag den 23. januar
2017.
Deltagere:
Gert Mortensen (GM), Svend Aage Larsen (SAAL) , Sten Peitersen, Kjeld Kargaard, Hans Erik
Baagland, Lotte Pradel, Otto Bro-Jørgensen og Erik Madsen.
Afbud fra Jesper Jørgensen.
1)Udsmykning og brug af Bibliotekspladsen:
Pladsen er nu færdig-renoveret.
Det er påkrævet, at hegnsmuren bliver forstærket. Omkring maj har kommunen overblik over
økonomien, som forhåbentlig muliggør en renovering i dette år.
Kunst:
Projektgruppen (SAAL og GM) orienterede. Kommunen vil yde et tilskud på knap 25.000 kr. til et
kunstprojekt under forudsætning af borgerinddragelse og -opbakning.
Det aftaltes, at gruppen i nær fremtid vil arrangere et borgermøde med deltagelse af 2 kunstnere.
Andet:
De 4 stenbænke anbringes nu igen på pladsen (SAAL).
Der opsættes en blomsterkumme ved platantræet (OBJ).
Muligheden for at placere almindelig bænke undersøges (OBJ).
På grund af sikkerhedskrav, er det (næsten) praktisk umuligt at lave en mindre legeplads i hjørnet
ind mod den tidligere biografbygning. Men ideen er god.
2)Skal vi fortsat have to grupper for henholdsvis byudvikling og byforskønnelse?
Byforskønnelsesgruppen ønsker at drøfte spørgsmålet.
Drøftelse/beslutning udsat (se pkt. 3).
3)Projekt Attraktiv Bymidte:
Status ved projektgruppen.
Ingen fra gruppen var mødt, hvilket vi beklagede.
På Jesper Jørgensens vegne oplyste Svend Aage Larsen, at især byens to projekter om
Drivsåskoven/Naturaksen og Skarridsøhjemmet/campingpladsen beslaglægger betydelige
ressourcer i kommunen. Derfor må arbejdet med byudviklingsplanen vente.
Om projekterne blev oplyst:
Endeligt udbudsmateriale for Skarridsøhjemmet og campingpladsen vil meget snart blive udsendt,
så spørgsmålet om køb og dermed brug af faciliteterne kan finde sin afgørelse.
Byen har lavet en plejeplan for Drivsåtskoven, som i øjeblikket vurderes i kommunen (hvad med
frivillig arbejdskraft og brug af Facebook?).
4)Ideer til anvendelse af biblioteksbygningen:
Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltagere:
Casper Enevoldsen fra kommunen og Jesper Jørgensen og Niels Agerbo fra lokalforum.
De skal udarbejde et kommissorium, inden der holdes borgermøde om ideer til husets anvendelse.

Vi afventer kommissoriet, inden vi fremkommer med vores ideer.
Drøftes på næste møde.
5)Status på egne sager:
a)Træplantning
b)Dyrskuepladsen
Ikke behandlet.
6)Møde i Trafikgruppen m.fl. om Cementvejen, Slagelsevej og Sølystvej ved Gert Mortensen:
Vejdirektoratet vil snarest svare på kommunens (og Trafikgruppens) meget uddybende
bemærkninger til direktoratet om at lede den tunge trafik ad Cementvejen til/fra Skovvejen.
7)Status på andre projekter:
Drivsåtskoven og Naturaksen:
Se pkt. 3 ovenfor.
8)Styregruppens organisation:
bl.a. spørgsmålet om foreningsdannelse.
Kommunen vil have, at der dannes en forening, som fører regnskabet over kommunens tilskud til
lokalforums arbejde.
Styregruppen søger at lave en ”tilknytningsaftale” med foreningen Jyderups Fremtid.
Styregruppen arrangerer et borgermøde herom.
9)Orientering:
a)Turisme:
Måske skal byen have sin egen turistorganisation?
b)Byggemodning af parcelhusgrunde i Jyderup Nord:
Vi undersøger tidsplan m.m. (EM).
c)Naturpark Åmosen:
Vi undersøger status på opførelse af Naturrum ved campingpladsen (OBJ)
d)Jyderup Fonden (camping og vandrehjem):
Kommunens udbudsmateriale er ”lige på trapperne”
9)Eventuelt:
Revision af kommuneplanen:
Styregruppen vil udarbejde forslag til en opdatering/udbygning af Helhedsplanens idekatalog.
Det aftaltes, at vores gruppe på næste møde drøfter vore ønsker til en omredigering af kataloget.
11)Næste møde:
Formanden fastsætter datoen.
Mødetidspunkt kl. 15,30, så vi er færdige senest 17,30.
Erik Madsen
sekretær

