
 

 
 

 
 

BORGERMØDE torsdag den 9. Marts 2017 

FORENINGSDANNELSE og IDEKATALOG 

Formand for Jyderups Lokalforums styregruppe Preben Gajhede bød velkommen til de 31 

fremmødte. Den nye fælleskaber for Jyderup, Jørn Klinge præsenterede sig. 

Bo Basbøl blev valgt som ordstyrer. 

1. Foreningsdannelse 
• Holbæk kommune har besluttet at et lokalforum kun kan modtage kommunalt tilskud, hvis 

det bliver organiseret som forening. Det giver Jyderup Lokalforum følgende muligheder: 
1. Vi kan forsætte som hidtil, men derved miste det kommunale tilskud. 
2. Gøre Jyderup Lokalforum til en selvstændig forening 
3. Lave en tilknytningsaftale med en forening i byen 

Styregruppen anbefaler en tilknytningsaftale:  

• Derved kan lokalforum fortsat tydeligt signalere, at det er et åbent forum for alle, hvor alle 
kan komme og hvor alle kan deltage i dialogen.  

• Jyderup har allerede en forening, Jyderup Fremtid er etableret for at styrke udviklingen i 
Jyderup og har i dag 600 medlemmer. 

• En tilknytningsaftale med Jyderups Fremtid indebærer at Jyderups Fremtid fører regnskabet 
for det kommunale tilskud til Lokalforum, medens styregruppen administrerer og forbruger 
pengene ud fra retningslinjerne.  

Efter nogle opklarende spørgsmål omkring såvel foreningsdannelse som tilknytningsaftale kunne 
dirigenten fastslå, at ingen havde talt for en foreningsdannelse og at ingen ønskede afstemning, 
hvorfor det hermed er besluttet, at lokalforum indgår en tilknytningsaftale med Jyderups Fremtid. 

 
2. Idékatalog til Helhedsplanen 

• Borgerne i Jyderup udarbejdede i 2013 en udviklingsplan for Jyderup. Denne blev i samarbejde 
med Holbæk kommune indarbejdet i en Helhedsplan for Jyderup, der som bilag blev vedlagt 
Kommuneplanen 2013 – 2025 for Holbæk kommune. 

• Kommuneplanen skal revideres i 2017 og styregruppen arbejder derfor for, at Helhedsplanen 
fortsat indgår i den reviderede kommuneplan, dog således at helhedsplanens idékatalog føres 
ajour med udviklingen i de forløbne 4 år.   

• Styregruppen har udarbejdet et forslag til revision af idékataloget, som er lagt på 
www.jyderup.dk. Forslaget rummer 2 ekstra fokusområder (turisme og kultur) og en 
fremhævelse af hvad der aktuelt arbejdes med (kursiveret skrift) og hvad der bør prioriteres 
højt (fed skrift). 

• Forslaget blev gennemgået herunder et forslag om at indarbejde idéoversigten fra mødet om 
naturaksen (27/11-15). Styregruppen ser idéoplægget som en udvidelse af nogle af de 
punkter, der allerede er i idékataloget og anbefaler derfor, at oplægget ikke medtages. Ingen 
havde bemærkninger til dette eller idékataloget i det hele taget. 

• Styregruppen arbejder videre med at få det reviderede idékatalog med i den nye 
kommuneplan. 

 
I tilknytning til dette punkt fremlagde styregruppen sine 7 højst prioriterede indsatsområder, 
hvoraf de fleste indgår i helhedsplanen: 

• Vandrehjem/campingplads 
• Udbud af nye byggegrunde 
• Anvendelsen af det tidligere rådhus 
• Højskolen i egne bygninger 
• Naturaksen – den grønne akse 
• Bymidteudvikling 
• Naturpark Åmosen - Turisme 

 

http://www.jyderup.dk/
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3. Eventuelt 

• Kulturgruppen vil gøre Jyderup til kulturby. Der afholdes borgermøde til efteråret 
• Velkomstmøde for nye borgere den 8. april kl. 10-12 
• Orientering om byens projekter den 20/5 
• Husk muligheden for søge i puljerne: Landsbyfornyelse (løbende ansøgningsmuligheder) og 

Lokalområdernes Udviklingspulje (ansøgningsfrist 15/5)  

• Affaldsindsamlings søndag den 2. april 
 

Referat: Svend Aage og Preben 


