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Styregruppemøde mandag d. 1/5 2017  
Tilstede: Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Preben Gajhede og Svend Aage Larsen.  
Afbud: Poul Henrik Jensen og Fællesskaber Jørn Klinge. 

Afbud fra Poul-Henrik. 

Møde med bygruppen om det fremtidige samspil mellem bygruppen og styregruppen.  
Bygruppens 2 medlemmer var mødt op: Otto Bro Jørgensen og Erik Madsen. 

Bygruppens oplæg til mødet var nedenstående mail: 
De fleste medlemmer af Byforskønnelsesgruppen og af Byudviklingsgruppen er stoppet, så der kun er os to tilbage. 
Bl.a. derfor er vi nødt til at finde en løsning, så der igen bliver fodslaw mellem “os” og styregruppen. 
Vi kan fremføre flere eksempler på, at styregruppen har blandet sig i de sagsområder, der hidtil har henhørt under en af vore 
grupper. 
Vi håber meget, at mødet resulterer i en aftale om et bedre samarbejde  - til gavn for vores fælles by. 

Bygruppen har gennem lang tid fornemmet uro i byen omkring styregruppens virke, primært om 
hvordan den siddende styregruppe blev udpeget på det stiftende møde i november 2015. Her ud over 
finder mange borgere strukturen/organiseringen uoverskuelig og endelig oplever bygruppen at 
styregruppen ikke respekterer byforskønnelsesgruppens og byudviklingsgruppens arbejde. Bygruppen 
anbefaler, at Jyderup Lokalforum skal organiseres som en forening med valg af bestyrelse, hvilket vil 
være mere demokratisk og sikre at arbejdet med Jyderups udvikling vil få større opbakning fra 
borgerne. 

Styregruppens medlemmer gav udtryk for, at de borgere, de møder, modsat giver udtryk for tilfredshed 
med lokalforums rammer og tillid til styregruppens arbejde. Der har været flere borgermøder omkring 
strukturen i Jyderup Lokalforum både forud for godkendelsen af rammerne og den efterfølgende 
evaluering af rammerne i november 2016. På alle møder har der været opbakning til den nye struktur. I 
marts 2017 blev der afholdt borgermøde, hvor deltagerne drøftede om lokalforum skulle tilknyttes en 
forening eller omdannes til en forening. Der var enstemmig tilslutning til at lokalforum ikke skulle 
omdannes til en forening.  

Bygruppen gav udtryk for at styregruppen i sin dialog med politikerne og administrationen ikke i 
tilstrækkelig grad arbejder for at fremme arbejdet med en ny bymidteplan for Jyderup. I det hele taget 
er det svært for bygruppen at se, at styregruppen overhovedet opnår resultater, og hvis den gør, er 
kommunikationen herom alt for dårlig.  

Styregruppen fremhævede at arbejdet med at skabe mulighed for en overtagelse af Skarridsøhjemmet 
og Campingpladsen aktuelt har den største prioritet i dialogen med kommunen, og at der er grænser for 
hvor mange sager, der kan køre parallelt. Det er styregruppens opfattelse, at den faktisk er nået ganske 
langt i forsøget på, at få politikerne til at gøre sig tanker om Jyderups udvikling.      

Bygruppen tvivlede på styregruppens indsats, og fremhævede at en ændring af lokalforums rammer, 
således at styregruppen blev valgt i stedet for udpeget, ville øge borgernes tillid til hele strukturen og 
arbejdet med byens udvikling.  

Styregruppen fastholder, at netop sammensætningen af en styregruppe som et hold bestående af 
borgere med forskellige referencerammer og kompetencer er en styrke i dialogen med borgerne og med 
kommunen. Styregruppen fremhæver dog også, at rammerne for lokalforum netop er udformet således, 
at hvis borgerne ønsker en anden struktur, så er styregruppen forpligtet på at indbyde til borgermøde, 
hvor borgerne kan drøfte, hvad de ønsker, og træffe beslutning om ændringer.     

På bygruppens direkte spørgsmål om styregruppen ville stille op til en valgt bestyrelse, oplyste 
styregruppens medlemmer, at de ikke ønsker at være kandidater, hvis der på et borgermøde skal 
vælges en ny styregruppe blandt flere kandidater. Baggrunden er, at de nuværende medlemmer i 
styregruppen hele tide har været fortaler for en organisering, hvor styregruppen sammensættes som et 
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hold, der kan samarbejde om byens udvikling, og ikke via tilfældige valg. Sådan som det netop fremgår 
af de gældende rammer: Styregruppen består af 5 borgere fra lokalområdet. Styregruppen 
sammensættes således, at den er handlekraftig, har tæft for arbejdet i en politisk organisation og har 
gennemslagskraft i lokalområdet. Efterfølgende er styregruppen selvsupplerende, indtil borgerne på et 
lokalforummøde beslutter noget andet. Styregruppens medlemmer mener tillige, at de lever op til 
rammerne og løser de opgaver, som rammerne beskriver for lokalforum. Hvis et flertal på et 
borgermøde ikke mener dette, så giver det ikke mening for styregruppens medlemmer at stille op til et 
valg. 

Mødet resulterede ikke i en større grad af ”fodslaw” mellem bygruppen og styregruppen. Bygruppen vil 
nu overveje, om den ønsker et borgermøde, hvor dens kritik af rammerne og af styregruppens indsats 
kan drøftes mellem borgerne.  

 

DAGSORDEN 

1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker 
Vandrehjem/campingplads 
Er kommet i udbud gennem DanBolig Holbæk. Jyderup Fonden er ved at gennemgå materialet, for 
at kunne afgive deres bud senest inden d. 6. juni 2017. Herefter behandles de indkommende forslag 
på byrådsmøde d. 16. august 2017. 
Udbud af nye byggegrunde 
Holbæk Kommune har ikke økonomi til at byggemodne grundene i Jyderup Nord. Man vil derfor 
undersøg om det kan lade sig gøre at finde en privat virksomhed, der kunne tænke sig at købe 
grundene og så byggemodne dem. 
Anvendelse af det tidligere rådhus 
Arbejdsgruppen fra Holbæk kommune er ved at være etableret, når de indledende møder er afholdt 
mellem den nuværende arbejdsgruppe fra Jyderup og arbejdsgruppen fra Holbæk, så vil der blive 
afholdt et borgermøde. 
Højskolen i egne bygninger 
Der arbejdes på om der kan findes en løsning, der er dog ikke så meget fremdrift i processen. 
Naturaksen – den grønne akse 
Ikke noget nyt 
Bymidteudviklingen 
For at sikre at de frivillige ressourcerne anvendes bedst muligt, er der lige nu fokus på 
vandrehjem/campingplads og den tidligere rådhusbygning. Det tidligere rådhus er et centralt punkt i 
byudviklingen, derfor vil det være naturligt at lade det være udgangspunktet for en kommende 
byudvikling. 
Holbæk Kommune har desuden et projekt ved navn ”Midlertidige Byrum”. Det er søsat fordi Holbæk 
kommunen har interesse i udviklingen af midlertidige byrumsprojekter rundt omkring i hele Holbæk 
kommune.  
Indsatsen er funderet i Vækstudvalget, der har bedt Plan-afdelingen om at fremlægge 
projektforslag, hvor ambitionen er at inddrage borgerne i projekterne, således at der lokalt tages 
ejerskab for projekterne. 
Lede ordene er: Forandring – Udvikling – Eksperimenterende – Udvikling af byen. 
Plan-afdelingens ledelse har besluttet at prioritere tre projekter i Holbæk kommune i 2017 – 2018.  
• En fredeliggørelse af Ahlgade i Holbæk by  
• Multifunktionelt møbel ved Bibliotekspladsen i Jyderup 
• Styrkelse af markedsplads faciliteterne i Jyderup Bymidte 
Dertil kommer et midlertidigt projekt med etablering af et byrum ved Café Habibi, kaldet Caféhaven, 
se også under punkt 6. 
Naturpark Åmosen 
Ikke noget nyt 
 

2. Evaluering af velkomstmødet den 8. april 
Udsat 
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3. Planlægning af projektcaféen den 20/5  
Lørdag den 20. Maj på Café Habibi 
Søren reserverer lokalet, Preben skriver til samtlige projekter holdere og til pressen mm. 
 

4. Henvendelser fra borgere 
Ingen henvendelser 

 
5. Henvendelser fra kommunen 

• Kursus om ”Hvordan får vi flere til at bidrage ….. ” 
Søren og Preben deltager 
 

6. Orientering om projekter 
• Nyt projekt ”Caféhaven” 

Projektgruppen: Annette Lund, Per Malmos, Preben Gaihede og Sv Aage Larsen  
• Nyt projekt ”Markedstorvet og Bibliotekspladsen” 

Projektgruppen: Keld Kargaard, Annette Lund, Per Malmos, Preben Gaihede og Sv Aage Larsen 
 

7. Næste møde mandag den 12. juni 2017 
 

8. Eventuelt 
Søren har deltaget i workshop om istidsruten. Istidsruten er en 200 km lang cykelrute, der går 
gennem 5 kommuner og 4 oplevelsesområder i det nordvestsjællandske istidslandskab. Istidsruten 
giver både turister og fastboende mulighed for at komme rundt på en sund og hurtig måde til 
spændene oplevelser gennem det særlige sjællandske landskab, hvor man overalt kan se spor fra 
istiden. Undervejs kan man lære om og opleve både natur, kultur, naturvidenskab, flora og fauna, 
dyreliv m.v. Og langs ruten byder lokale foreninger, virksomheder, ildsjæle og frivillige ind med 
historier, oplevelser og ture. I Holbæk Kommune kommer Istidsruten forbi både Brorfelde, Åmosen, 
Skarresø, Lammefjorden og Holbæk fjord. Ruten åbner i 2019. Workshoppen var for alle der 
ønskede at lave aktiviteter langs ruten og handlede om at idégenerere. Efter workshoppen skal der 
udarbejdes ansøgning til Nordea fonden, der afleveres i efteråret 2017.   

 

Referat: Svend Aage 

 


