
 

Byforskønnelsesgruppen i Jyderup 

       ,den 7. februar 2017 

       Møde nr. 10 

 

     

    Referat  
af møde den 6. februar 2017. 

 

Deltagere: 

Lotte Pradel (LP), Kjeld Kargaard (KK), Steen Peitersen (SP), Otto Bro-Jørgensen (OB-J), Gert 

Mortensen (GM) og Erik Madsen (EM). 

 

1)Bibliotekspladsen: 

Granitbænke flyttes fra den lille plads til den store plads. 

De rødlige granitsten søges i stedet placeret på den lille plads. 

LP kontakter Svend Aage Larsen herom. 

OB-J er i dialog med kommunen om andre bænke til pladsen. 

 

2)Placering af 3 store blomsterkummer: 

OB-J er i dialog med kommunen om at få nogle ”overskudskummer”. 

Placering blev ikke aftalt. 

Andet om blomsterkummer: 

LP har aftalt med EL-huset, at de vander. En af granitkummerne ved XL-byg foreslås placeret ved 

apoteket. LP taler med Spar  om beplantning i cementkummer og vanding, eller alternativt af fjerne 

kummerne. 

 

3)Orientering om uformelt møde med ”Fællesskab Tølløse”: 

LP og SP har besøgt folk fra ”fællesskabet”, som er en forening med et årligt kontingent på 150 kr. 

og p.t. over 300 medlemmer. 

I stedet på at vente på kommunens ja eller nej, så ”gør de det selv”!” 

Bl.a. købt maskine til græsslåning. 

Vi kan konstatere, at deres struktur er anderledes end vores. 

Vores forening – Jyderups Fremtid – har til formål at yde økonomisk støtte til udvikling af byen – 

dvs. til eengangs udgifter til anlæg og etablering. 

 

4)Lokalforums organisation: 

Ny forening eller regnskabsmæssig tilknytning til Jyderups Fremtid? 

Vi forventer, der snarest arrangeres et borgermøde herom. 

På mødet vil vi foreslå, at der holdes et borgermøde med repræsentanter fra kommunens 

Vækstudvalg og udvalget for Lokal Udvikling. 

Mødets tema: ”Hvad vil vore politikere med Jyderup”? 

 

5)Beskæring af bevoksning mellem bibliotek og P-pladsen ved centret: 

Begge pladser – og dermed beplantningen – er kommunens, så vi kan ikke selv beskære. 

Spørgsmålet tages med på huskelisten til mødet med John Harpøth. 

Affaldspladsen mod syd trænger til oprydning. 

LP kontakter erhvervsforeningen herom. 

Samtidig søger vi om midler til tilplantning af blomsterkummer til foråret – incl. de nye i kirkebyen. 

LP tager det med i mail til erhvervsforeningen/Søren Bøtker. 

 

6)Oprydning/beskæring på Dyrskuepladsen: 



Vi ønsker et møde på pladsen med formanden for Teknik- og Miljøudvalget. 

Mødet skal tillige omfatte en besigtigelse af ”trekanterne” i kirkebyen samt gadekæret, jfr. vores 

tidligere beslutning. 

LP kontakter formanden. 

 

7)Cykelløb gennem Jyderup den 17. juni 2017: 

LP har kontaktet en af arrangørerne med henblik på en tydelig markering af dagen. 

 

8)Springvandet: 

LP kontakter Svend Aage Larsen. 

Se mødereferat fra 3. januar 2017. 

 

9)Bænk ved ”Margrethes Runier”? 

Bænken er købt og klargjort og vil blive opsat, når vejret er til det (GM og EM). 

 

10)Skal vi få skoleelever fra 9. klasse til at hjælpe med at lave og opdatere en åben Facebook 

gruppe, hvor vi oplyser om vore aktiviteter og efterspørger frivillige til vore projekter? 

LP kontakter kommuneskolen herom. 

Før mødet med interesserede elever skitserer LP og SP en ”køreplan”. 

(måske var det en ide, at alle Facebook grupperne om Jyderup blev omtalt på hjemmesiden 

Jyderup.dk?)  

  

11)Træplantning i byen: 

Svend Aage Larsen har via mail orienteret om projektet. 

OB-J kontakter Svend Aage Larsen om at lave en statusrapport til gruppen. 

 

11)Næste møde: 

Den 13. marts 2017 kl. 15,00 hos formanden. 

 

12)Eventuelt: 

Ikke noget. 

 

Erik Madsen 

 

 


