Styregruppen
6. Februar 2017

Styregruppemøde mandag d. 6/2 2017
Tilstede: Preben Gajhede, Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, og Svend Aage Larsen.
Fraværende: Jesper Jørgensen
Fællesskaber Jørn Klinge deltager i pkt.: 1, 2 og 3
1. Det fremtidige samarbejde med fælles-skaberne.
 Fællesskabernes samlede timetal er halveret i forhold til tidligere, så fremover er samarbejdet på et
lavere niveau en hidtil. Jørn vil gerne deltage i styregruppens møder, men ikke nødvendigvis i den
fulde mødetid. Jørn vil altid være tilgængelig via mail for kontakt til den kommunale forvaltning, og
for opfølgning på verserende sager.
 Jørn ser først og fremmest sine aktivitet i Jyderup som værende: Support & koordination.
 Fællesskaberne er ved at få udarbejdet en emnebank baseret på alt det, de enkelte lokalfora
arbejder med. Via hjemmesiden skal den være et værktøj for alle borgere.
 Styregruppen synligjorde sin holdning til samarbejdet med kommunen:
 Vi har brug for klare udmeldinger af, hvad byrådet vil med Jyderup. En prioritering på kort
og lang sigt.
 Vi ønsker udviklingsplaner ikke bare for Holbæk by, men for alle lokalområder gerne med
forskellige prioriteringer. Med åbne og klare planer som politikerne tager ejerskab til kan vi
selv i Jyderup vente på, at det bliver vores tur!


Vi gennemgik de væsentligste emner / projekter som styregruppen prioriterer:
 Vandrehjem / Campingplads
 Drift af Campingplads 2017 vil Café Habibi sandsynligvis stå for. Da det stadig er en
kommunal forpligtigelse bliver det nødvendigt m. kommunalt tilskud.
 Udbud af nye byggegrunde.
 Det gamle Rådhus centralt beliggende i byen.
 Nedsat arbejdsgruppe vil snart komme med oplæg.
 Højskolen
 Den Grønne akse / Dritsåtskoven
 Bymidte udvikling
 Naturpark Åmosen

2. Orientering fra Jørn om kommunens tiltag omkring velkomstmøder
 Kommunen vil invitere alle kommunens tilflyttere til fælles velkomstmøde møde i Holbæk den 1.
april. Ved dette arrangement vil der være boder, hvor blandt andet lokalområder kan fortælle om
deres område.
 Kommunen må ikke udlevere adresselister så vi selv kan indbyde til et lokalt arrangement, men i
forbindelse med indbydelsen til ovennævnte arrangement vil vores lokale velkomstmøde kunne
blive omtalt.
3. Økonomiske styringsmodeller
 Udsættes
4. Planlægning af borgermøde om foreningsdannelse eller tilknytning til en eksisterende
forening.
 Der inviteres til borgermøde torsdag den 9 marts kl. 19.30 i Skarridsøsalen. Preben fremlægger
mulighederne og styregruppens anbefaling af at søge tilknytning til Jyderups Fremtid. Derefter
drøftelse og eventuel afstemning. Helhedsplanens Idekatalog drøftes på samme møde, se punkt 6.
5. Orientering om møde om midlertidighed med planlægger Louise Storgaard.
Med Kultur & Fritidspolitiken 2015 ønsker Holbæk kommune at skabe mulighedsrum for initiativer, der
tilgodeser det gode liv i byen, man vil arbejde for en kommune, hvor der er engagement og lyst til at
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bidrage, og hvor der understøttes en borgerkultur med plads til den enkelte og helheden, og hvor
nytænkning og iværksætteri trives.
 Svend Aage fremsender 6 uprioriterede projektforslag omkring byrum i Jyderup bymidte:
 Flytning af Centergrillen og transformator for ny indretning af pladsen.
 Ny indretning af parkering v. Bibliotekspladsen.
 Lukning af vej ved v. Café Habibi og indretning af Café have.
 Genopretning af brink til Skarresø v. Sølyst.
 Grøn korridor fra bymidten til det grønne Sølyst område.
 Nyplantning af træer i Jyderup Bymidte.
 Louise arbejder lidt videre med planerne og nyt møde afholdes. På et tidspunkt arrangeres møde
med inddragelse af borgere, erhvervsliv og grundejere.
 Louise understregede at der ikke vil være kommunal økonomi til rådighed i 2017, men nok i 2018!
6. Drøftelse af eventuel prioritering af idékataloget i Helhedsplanen
 De prioriteringer som er nævnt under pkt. 1 vil blive fremhævet i idékataloget. Styregruppen
foreslår, at der indarbejdes to nye fokusområder nemlig: Turisme/Erhvervsliv og Kultur.
 Styregruppens forslag lægges på hjemmesiden og tages op på borgermøde den 9. marts med
henblik på indarbejdelse af forslag fra mødedeltagerne.
7. Drøftelse af hvordan vi fremmer markedsføringen af Jyderup som turistområde.
 Holbæk Erhvervsforum står, via årlig bevilling fra Holbæk kommunen, for turistarbejdet i hele
Holbæk kommune. De udgiver bl. den årlige brochure: Visit Holbæk.
 Kommunikationsgruppen blev 14 dg. før deadline bedt om at levere skriv om Jyderup, og annoncer
fra lokale turistaktører. Styregruppen bevilger kr. 5000 til fremme af dette arbejde.
 Vi finder at Holbæk kommunes turistpolitik i for stor udstrækning koncentrerer sig omkring Holbæk,
og ikke inddrager yderområderne for at afdække og indarbejde deres potentialer.
 Jyderup Erhvervsforening er i kontakt med Holbæk Erhvervsforum omkring dette, og vi i løbet af
foråret holde møder med samtlige Turistaktører i Jyderup området.
8. Hvad gør vi i forhold til den nedbrændte shelter ved Campingpladsen?
 Den ene af de 3 sheltere ved campingpladsen nedbrændte midt dec. og brandtomten blev snart
derefter ryddet.
 Hvem blev forsikringspengene udbetalt til og hvem sikrer, at en ny bliver opført?
 Preben kontakter kommunen.
9. Hvad blev der af en eventuel musikfestival i Jyderup?
 Der vil ikke blive afholdt en decideret festival, men flere arrangementer er planlagt
 28. juni Opera Rigoletto v. Sølyst

? juli Allan Olsen v. Sølyst

? Aug. Flere orkestre over en weekend v. Campingpladsen.
 Arrangørerne er: Højskolen og Jyderup Erhvervsforening
10. Henvendelser fra borgere
 Intet
11. Henvendelser fra kommunen
 Repræsentant til indstillingsrådet vedrørende udviklingspuljen i Holbæk kommune.
 Styregruppen spørger Lotte Pradel
12. Orientering om projekter
 Velkomstprojektet. Se pkt.: 2
 Cykelløbet gennem Jyderup. Løbet afvikles den 13. aug. og kommer til at gå lige igennem
Jyderup bymidte. Tour de Sjælland er behjælpelig på ruten, og Byforskønnelsesgruppen vil lave
aktivitet i byen.
 Trafikgruppen. Der er endnu ikke truffet afgørelse i vejdirektoratet om eventuel omlægning af
Rute 225
 Flagalle. Vil blive indviet den 1. april
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Afmærkning af sti rundt Skarresø. Forventet indvielse den 1. april

13. Næste møde mandag den 6. marts 2017
14. Eventuelt
Referat: Preben og Sv Aage
6. Februar 2017

