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Referat fra borgermøde om Lokalplanforslag 11.17 Jyderup 
Præstegård 
 

Mødet blev afholdt d. 9. august 2017 kl 18.30 på Jyderup Præstegård. 

Fremmødte 
Repræsentanter fra byrådet: John Harpøth, Ole Brockdorff og Søren Harboe Rasmussen 

Ca. antal borgere: 22 

Foreninger: Menighedsrådet, Lokalforum Jyderup og Erhvervsforeningen 

Planlægger fra Holbæk Kommune: Line Voltzmann (oplægsholder) og Lasse Emil Stougaard (refe-
rent) 

 

Præsentation 
- Den fremtidige grundejer præsenterede de planlagte fremtidige aktiviteter på præstegården, 

som lokalplanen giver mulighed for. Herunder bl.a. restauration, gårdbutik og værelsesudlej-
ning. 

- Dernæst bød John Harpøth, formand for Klima- og Miljøudvalget, velkommen til de frem-
mødte, og gav ordet til Line Voltzmann, planlægger. 

- Line Voltzmann tog ordet og præsenterede planen med fokus på bestemmelserne ang. beva-
ring af præstegården. 

- Efter Lines præsentation blev der åbnet for spørgsmål. 

Debat 
- Spørger: Hvor sent må der festes? 

LV: Der gælder Holbæk Kommunes forskrifter for at drive restauration, der forskriver hvor me-
get og hvor sent der må støjes, så det bliver reguleret efter samme regler for lignende steder. 
 

- Formand for menighedsråd: Vi støtter op om projektet, som bliver til gavn for hele byen. 
 

- Borger supplerer: Der er fuld opbakning herfra. 
 

- Erhvervsforeningen: Støtter fuldt op. Godt initiativ. 
 

- Fremtidige grundejere (Lasse og Pia): Vi har haft et godt samarbejde med LV og Holbæk 
Kommune. 
 

Notat 

HOLBÆK KOMMUNE 

Dato: 10. august 2017 

Sagsb.: Lasse Emil Stougaard 

Sagsnr.: 17/8750 

Dir.tlf.: 72364846 

E-mail: lasse@holb.dk 
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- Spørger: Er den lokale bygningsfredningsforening blevet hørt? 
LV: Ja, det er de. 
 

- Spørger: Er der restriktioner for beplantningen? 
LV: Exner fredningen betyder, at der ikke kan anlægges høj beplantning, som vil skabe ind-
kigsgener til og fra kirken. Lav beplantning kan frit anlægges. Der er ligeledes ikke restriktio-
ner på at fjerne beplantning, men grundejer skal dog undersøges om der kræves tilladelse til 
fjernelse af større træer. 

Opsamling/vigtigste pointer 
- Der blev ikke fremført indsigelser mod lokalplanen ved borgermødet, og mødet var mere 

præget af nysgerrighed og opbakning omkring projektet. 


