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Styregruppemøde mandag d. 3/4 2017 kl. 15.00 
Tilstede: Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Poul Henrik Jensen, Preben Gajhede og Svend Aage 

Larsen.  
Fællesskaber Jørn Klinge. 
 
1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker 

a. Vandrehjem/campingplads: Kommunens projektudbud er nu på trapperne. Jesper og Niels arbejde 
med juridisk afd. i kommune således at det juridiske er på plads. Campingplads drift i 2017: Der er 
indgået en aftale med Jyderup Højskole/ Habibi om at de skal drifte pladsen. Pladsen åbner til 
sæsonstart i påsken, på et løst grundlag, men der er vilje i kommunen til at sikre driften.  

b. Udbud af nye byggegrunde: Udbuddet er sat i bero, da kommunen ikke har økonomi til at 
byggemodne grundene. Man vil prøve om man ikke kan sælge grunden til en privat virksomhed der 
vi kunne byggemodne og sælge grundene. 

c. Anvendelsen af det tidligere rådhus: Huset vil være tømt for kommunale arbejdspladser til sommer, 
men embedsværket i Holbæk kommune mangler at sætte et repræsentativt hold til arbejdsgruppen. 
Styregruppen er i dialog med kommunen, og vi forventer, at der sker noget inden sommerferien. 

d. Højskolen i egne bygninger: Kommunen vil ikke sælge Sølyst nu, og giver som grund at de ikke ser 
højskolens økonomi som solid. 

e. Naturaksen – den grønne akse: Fældning af 3 større usikre træer skal ske her i april, samtidig 
igangsættes den alm. vedligeholdelse af området i selve Drivsåtsskoven. Projektgruppen forhandler 
med Holbæk Kommune om et årligt tilskud, mod at byen byder ind med frivillig arbejdskraft.   

f. Bymidteudvikling: I samarbejde med planafdelingen i kommunen udvikles forslag til 2 – 3 
midlertidige byudviklingsprojekter i bymidten. Der afholdes møde med byforskønnelsesgruppen 
mandag den 10/4 omkring disse muligheder. 

g. Naturpark Åmosen: Når købet af Skarridsøhjemmet og campingpladsen er på plads skal der indgås 
konkrete samarbejder m. Naturparken. 

 
2. Evaluering og efterbehandling af borgermødet den 9/3 

Forslag til reformulering af lokalforums rammer omkring 
”Økonomi: 

Lokalforum modtager et årligt tilskud fra Holbæk kommune. Holbæk kommune stiller i den forbindelse 

krav om, at lokalforum enten organiseres som en forening eller tilknytter sig en eksisterende forening i 

lokalområdet. På et borgermøde den 9. marts 2017 besluttede de tilstedeværende at lokalforum 

tilknyttes foreningen Jyderups Fremtid. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Holbæk 

kommune og lokalforum Jyderup og en tilknytningsaftale mellem Jyderups Fremtid og Lokalforum 

Jyderup. Begge aftaler er bilag til denne rammebeskrivelse. Jyderups Fremtid modtager herefter 

lokalforums tilskud og bogfører lokalforums udgifter i et særskilt kontoområde. Tilskuddet disponeres af 

styregruppen.” 

Forslaget blev godkendt 

 
3. Evaluering og efterbehandling af mødet med vækstudvalgets formand d. 15/3 

Alle der havde deltaget i mødet opfattede det som meget konstruktivt og positivt. Et af de forslag der 
kom frem under mødet, var at lave et projekt ”TEAM JYDERUP”. Projektet skal sikre at der kommer 
fokus på den samlede udvikling af Jyderup. Vi afventer et udkast til projektet, hvorefter det behandles i 
vækstudvalget og forslagets forhåbentlige vedtagelse i Byrådet til ikrafttræden i 2018 
 

4. Fortsat drøftelse af økonomiske styringsmodeller 
Den advokat der var i tankerne havde alt for travlt lige nu. Søren og Preben arbejder videre i Jyderups 
Fremtid og Frivillighedsrådet. 

 
5. Drøftelse af velkomstmødet den 8. april. 

Der er 12 foreninger tilmeldte. Søren repræsenterer Jyderups Erhvervsforening og Lokalforum, Preben 

repræsenterer hjemmesiden: Jyderup.dk og Lokalforum 
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6. Hvem har ansvaret for ”drift” og vedligeholdelse af sheltere ved Campingpladsen? 
Campingpladsen har drift ansvaret for de 3 sheltere ,der er på pladsen. Styregruppen indstiller til 
Holbæk Kommune at den nedbrændte shelter genopføres, for de penge der er udbetalt af forsikringen, 
således at der igen er 3 shelter, som er det der kræves for at en skoleklasse kan overnatter der. 
Styregruppen anbefaler Steffen Holberg til at udføre arbejdet med at genopføre shelteren.  

 

7. Henvendelser fra borgere 
• Byforskønnelses- og Byudviklingsgrupperne anmoder om et møde med Styregrupppen. Mødet er 

fastsat til den 1. maj kl.14. Styregruppen beder grupperne om at fremsende forslag til dagsorden. 
 

8. Henvendelser fra kommunen 
• Planafdelingen i Holbæk arbejder med ny lokalplan for Søbæksgrunden. Da området i 

helhedsplanen er udpeget som et område, der – ud fra et bæredygtighedsperspektiv – er velegnet 
til byfortætning, har planafdelingen henvendt sig til lokalforum. Byudviklingsgruppen samarbejder 
med planafdelingen om at fremme byens ønsker til den nye lokalplan for området. 
 

9. Orientering om projekter 
• Affaldsindsamlingen samlede ca. 25 deltagere og der blev indsamlet ca. 300 kg. affald.  
• Idet den nuværende kontaktperson for byforskønnelsestemaet er stoppet skal der findes en ny.: 

Byforskønnelsesgruppen spørges om de vil stille med en kandidat. 
• Jyderups Fremtid generalforsamling 20. april kl. 19 i Skarridsøsalen 
• Borgermøde: Jyderup Fondens årsmøde 25. april kl. 17.30 i Jyderup Hallen 
• Højskolen har modtaget kr. 360.000 fra Statens Kunstfond til to udstillingssteder: TEGN: Art-space 

og Rum/Klang link her: http://www.kunst.dk/index.php?id=12371  
• Søren deltager i LAG seminar om turistmæssige erhvervsmuligheder omkring Istidsruten. 
• Styregruppen opfordrer alle der afholder arrangementer om at melde datoerne ind til 

kommunikationsgruppen for Jyderup.dk, på info@jyderup.dk således at vi kan undgå flere 
arrangementer sammen dag / aften. Målet er at hjemmesidens ”Det sker”  bliver byens fælles 
kalender. 
 

10. Næste møde mandag den 1. maj 2017 
• Afbud fra Poul-Henrik.  

• Møde med Byforskønnelses- og Byudviklingsgruppen holdes kl. 14. 
 

11. Eventuelt 

 

Referat: Svend Aage 
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