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Referat fra styregruppen møde mandag d. 4/6 2018.  

Til stede Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klindt, Jonas Walther Pedersen, Jørn Klinge og Preben Gajhede 

Poul-Henrik kom lidt senere og Jesper Jørgensen gik lidt før 

 

1. Status på handleplanen og styregruppens 7 aktuelle pejlemærker 

Handleplanen forelå i rå udskrifter fra hver af de 4 temagrupper. Den samlede renskrevne handleplan var 

ikke til rådighed inden mødet. Nedenstående er en meget summarisk beskrivelse af handleplanens 

temaer. For yderlig forståelse af indholdet henvises til den færdige handleplan, der er tilgængelig på 

jyderup.dk når dette referat offentliggøres også på jyderup.dk.   

• Vandrehjem/campingplads,  

• Naturpark Åmosen, 

Handleplanen beskriver baggrunden for, at Jyderup kan satse på turisme – skov og sø, porten til Åmosen, 

Istidsruten og den nationale cykelrute på tværs af Sjælland (og over Samsø og på tværs af Jylland). Alt 

peger på behov for et varieret udbud af overnatningsmuligheder og spisesteder. Handleplanen lægger op 

til at sikre et Naturrum på Campingpladsen og et udbud af Campingplads/Skarridsøhjem med henblik på 

at styrke turismeindsatsen. Handleplanen medtager også nogle mere langsigtede planer. 

  

• Anvendelsen af det tidligere rådhus,  

• Naturaksen – den grønne akse,  

• Bymidteudvikling,  

Handleplanen beskriver 6 delprojekter.  

a. Ny anvendelse af rådhuset: Der lægges op til et 3-årigt pilotprojekt for en multianvendelse af rådhuset.  

b. Bymidteplan. Der anbefales udarbejdet en bymidteplan og efterfølgende en lokalplan i en 

samskabelsesproces med kommunen som igangsætter og med borgere og erhvervsdrivende som aktive 

bidragydere. 

c. Attraktive Byrum. Der lægges op til dannelse af en arbejdsgruppe bestående af borgere og 

erhvervsdrivende der i samarbejde med kommunen kan arbejde med indretningen af byrummet 

d. Grøn bymidte. Lidt som under punkt c, men med fokus det grønne og eksisterende adgangsveje 

mellem bymidten(bibliotekspladsen) og søen. 

e. Bypark. Etablering af aktivitetsrum i Drivsaatskoven.  

f. Drift og vedligehold. Etablering af lokal driftsgruppe. Der kan koordinere de frivillige grupper og har 

kontakt til den kommunale drift. 

  

• Udbud af nye byggegrunde 

Handleplanen er blevet bredere og lægger op til, at der udarbejdes en analyse af boligbehov og 

efterfølgende udarbejdes en bosætningsstrategi. I denne strategi behandles 3 deltemaer, byggemodning 

til parcelhuse (Jyderup Nord), almene boliger og bofællesskaber. Alle 3 deltemaer er beskrevet i 

handleplanen  

 

• Kommunal ejendomsudvikling 

I procesperioden er deltemaet omkring Jyderup Boldklubs klublokaler blevet behandlet selvstændigt af 

kommunalbestyrelsen. Renovering af facader på Jyderup Hallen og en fremtidig udbygning af hallen er 

medtaget i handleplanen, men størst fokus har været på børnehuset Sølyst. Anbefalingen er, at der 

bygges et nyt børnehus så vidt muligt med placering ved Sølyst (pris ca. 30 mio,, alternativt anbefales en 

renovering (energi og skimmelsvamp) af børnehuset Sølyst (pris ca.20 mio.).   

 

• Højskolen i egne bygninger 

Blev ikke drøftet 

 



Side 2 af 2 
 

.  

 

 

2. Tryghedsambassadørordningen 

De lokale tryghedsambassadører kan deltage i styregruppens møde efter behov. Det skal sikres, at 

tryghedsambassadørerne bliver synliggjort på lokalforums hjemmeside. 

 

3. Planlægning af borgermødet den 6. juni 

Under punkt 1 blev det aftalt, hvem der forlægger de enkelte temaer fra handleplanen. Preben sørger for 

drikkevarer. Rikke og Preben stiller stole op.  

 

4. Eventuel deltagelse i læringsbasar på Skovvejens skole 

Styregruppen vil gerne være synlig i forhold til lokalområdets institutioner - ikke mindst med henblik på 

at øge institutionernes deltagelse i den lokale dialog om Jyderup. Preben deltager og Rikke muligvis 

også.  

 

5. Godkendelse af regnskab for 2017 

Da lokalforums midler (ca. 30.000 kommunal kr. pr. år) ikke længeres bogføres på den lokale skole, men 

på en særlig konto i foreningen Jyderups Fremtid, skal der fremsendes et årligt regnskab til kommunen. 

Revisoren for Jyderups Fremtid har udarbejdet en regnskabsrapport for 2017, som blev fremlagt, 

godkendt og underskrevet. Styregruppen anvender de kommunale midler til annoncering, 

mødeafholdelse (åbne møder) og kommunikation. Uforbrugte midler bevilges til Jyderups Fremtid, som 

netop er sat i verden for at støtte de projekter, der udvikler Jyderup. Styregruppen besluttede at bevilge 

18.000 kr. til Jyderup Fremtid. Regnskabet offentliggøres på lokalforums hjemmeside.     

6. Eventuel omlægning af krydset Industrivej/Industriparken 

På baggrund af avisartikel i NordvestNyt og efterfølgende læsning af sagsfremstilling og beslutning i det 

politiske udvalg for klima og miljø drøftede styregruppen sagen (ændring af krydset for at modulvogntog 

kan komme ind til Frode Laursens haller). Styregruppen opfordrer trafikgruppen til at henvende sig til 

kommunen med en understregning af, at ændringen skal ske, således at trafiksikkerheden - ikke mindst 

for de mange skoleelever, der benytter vejen – ikke mindskes, men meget gerne styrkes. 

   

7. Eventuelt møde med lokalt valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Styregruppen indbyder de lokalt valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer enkeltvis til en orientering om 

lokalforums arbejdsformer og fokuspunker og en drøftelse af, hvordan dialogen mellem lokalområdet og 

de lokale politikere bedst kan udfoldes.       

 

8. Orientering om møder og projekter 

• Mødet om Frivillig Fredag 

Frivilligrådet afholder Frivillig fredag den 28/9 med foredrag, spisning og musikalsk underholdning. 

Formålet er at give et synligt udtryk for en værdsættelse af de frivilliges mangeartede indsatser rundt 

omkring i kommunen. I år holdes arrangementet i Holbæk, men for at understrege, at det ikke er et 

Holbæk arrangement, vil de 300 billetter bliver fordelt mellem alle lokalområder. Det bliver 

lokalforums opgave at sikre, at de tildelte billetter bliver fordelt til de frivillige, der gerne vil deltage. 

Til næste år vil et andet lokalområde en Holbæk blive vært for arrangementet. Måske Jyderup lægger 

billet ind på værtskabet?  

 

9. Næste møde mandag den 6. august 2018 

 

10. Eventuelt 

Holbæk Erhvervsforum og Jyderup Erhvervsforening afholder i samarbejde borgmestermøde i Jyderup 

den 31/10 om lokal udvikling af erhvervslivet. 

 

Referat: Preben 


