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Styregruppemøde mandag d. 12/6 2017
Tilstede: Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Preben Gajhede, Poul Henrik Jensen, Svend Aage
Larsen og Fællesskaber Jørn Klinge.
1. Status på styregruppens 7 aktuelle pejlemærker
a. Vandrehjem/campingplads: Der er indkomne 4 bud på projektudbuddet. Kommunen træffer
afgørelse den 16. august
b. Udbud af nye byggegrunde: Kommunens beregninger på at byggemodne i Jyderup Nord anslår
en betydelig nettoudgift for kommunen. Jesper undersøger sammen med en privat investor om
kommunens beregninger holder.
c. Anvendelsen af det tidligere rådhus: Kommune vil ikke være klar til at indgå i arbejdsgruppe før
efter sommerferien.
d. Højskolen i egne bygninger: Højskolen har en fin tilgang af elever. Kommunen er interesseret i
en hurtig løsning, og der er aftalt møde mellem højskolen og dens bankforbindelse og Holbæk
kommune.
e. Naturaksen – den grønne akse: Der er aftaler på vej omkring en fornyet indsats i området med
flere mindre delprojekter.
f. Bymidteudvikling: Der igangsættes 2 midlertidige byrums projekter Markedstorvet og
Bibliotekspladsen samt et mindre projekt, Caféhaven.
g. Naturpark Åmosen: Samarbejdet vil blive intensiveret når handlen omkring Skarridsøhjemmet og
Campingpladsen er faldet på plads.
2. Evaluering af velkomstmødet den 8. april
• Der mødte 14 nye borgere i Jyderup op til velkomstmødet. Vi venter på evaluering fra Jyderups
Fremtid, som planlagde mødet.
• Vi anbefaler kontakt til ejendomsmæglere og boligforeninger for samarbejde
• Kommunikationsgruppen vil udarbejde forslag til en velkomstfolder til Jyderup.
3. Evaluering af projektcaféen, dato for næste café.
• Ikke mange besøgende til café mødet, men en god form. Der bør prioriteres hvilke projektgrupper
der til næste møde præsenterer deres projekter
• Næste café møde: Lørdag den 4. november kl. 10 - 12
4. Skovbørnehave
• Sølyst Børnehave skal renoveres for et mill. beløb på grund af skimmelsvamp. Dette kunne give
anledning til at gøre sig nye tanker om placering af børnehaven, eventuelt ved dannelse af en
skovbørnehave. Højskolen vil prøve at igangsætte en proces med forældre og medarbejdere for
etablering af en skovbørnehave. Derved kunne børnehavens bygninger måske helt eller delvis
inddrages i Højskolen, der så i givet fald skulle forestå renoveringen.
• Da Styregruppen støtter et godt udviklings potentiale for Højskolen, bakker vi op om dette initiativ.
5. Henvendelser fra borgere
• Kulturgruppen ønske flere stole i Skarridsøsalen.
• Styregruppen anbefaler at Kulturgruppen søger om støtte i Frivilligrådet, og at Kulturgruppen
afholder flere projekter / events (gerne i samarbejde med andre) der kan være med til genererer et
overskud til stoleprojektet.
6. Henvendelser fra kommunen
• Dialogmøde om Naturpolitik for Holbæk kommune: Søren og Thorkild deltager
7. Udpegning af nye kontaktpersoner til temaerne ”Byforskønnelse” og ”Byudvikling
• Anders Baagland foreslås til Byudvikling.
• Sv Aage Larsen bliver kontaktperson for Byforskønnelse
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8. Orientering om møder og projekter
a. Kursus om ”Hvordan får vi flere til at bidrage”:
• Preben og Søren deltog og deres oplevelse af mødet var, at Jyderups Lokalforums
organisering er i god overensstemmelse med nogle af de organiseringsforslag, der blev
drøftet.
b. Møde om kommunens økonomi:
• Søren og Sv Aage deltog. Økonomien er ikke god og det vil tage flere år at rette
kassebeholdningen op igen.
• Årsagerne er flere, men det er tydeligt at samarbejdet i Byrådet er dårligt. Hvilke
samarbejdsrelationer der vil være i et nyt byråd efter kommunevalget til november, er svært
at se på nuværende tidspunkt.
• Styregruppen arbejder på at afholde vælgernøde først i november med temaer omkring
Jyderups udvikling.
c. Afsluttede projekter:
• Flagallé
• Hundeskoven hvor også driften er på plads. Stor tilfredshed fra brugerne
• Afmærkning af sti rundt om Skarresø er næsten på plads. Der er pt. Ved at blive udarbejdet
folder. Støtte fra Jyderup Fremtid og Frivillighedsrådet.
d. Nyt projekt ”Synliggørelse af Jyderups kunst og kulturliv”
• Bo Basbøl og Ebbe Nordal arbejder med dette.
e. Projekt ”Caféhaven”
• Der afholdes møde i Skarresøsalen tirsdag den 13. juni hvor naboer og erhverv omkring det
foreslåede projekt er inviteret, og også byens borgere.
f. Projekt ”Markedstorvet og Bibliotekspladsen”
• Projektgruppen arbejder på et forslag der kan fremlægges for borgerne.
9. Næste møde mandag den 7. august 2017
10. Eventuelt
• Erhvervsforeningen kontakter politikerne omkring udviklings af Turistområdet i Jyderup.
• Styregruppen ansøger Vækstudvalget i Holbæk kommune om ansættelse af en ekstern
ressourceperson, i en halv års forsøgsperiode, til at understøtte / koordinere samarbejdet imellem
Holbæk kommune, Styregruppen for lokalforum, Jyderup Erhvervsforening og de frivillige
projektansvarlige i Jyderup. Det forslås at udgifterne deles mellem Holbæk Kommune, Jyderups
Fremtid, Jyderups Erhvervsforening og lokale erhvervsvirksomheder.
Referat.
Svend Aage Larsen og Preben Gaihede
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