Styregruppen
30. juli 2018

Referat fra styregruppens møde mandag d. 6/8 2018.
Til stede Søren Bøtker Pedersen, Jesper Jørgensen, Rikke Klindt, Jonas Walther Pedersen og Preben
Gajhede. Afbud fra Poul-Henrik Jensen og Jørn Klinge.
1. Styregruppens 7 aktuelle pejlemærker i lyset af den færdige handleplan og de første politiske
beslutninger.
•
•

•
•
•

Vandrehjem/campingplads, - KMB har besluttet at udarbejde en lokalplan. Styregruppen følger op på
beslutningen om udarbejdelse af lokalplan.
Naturpark Åmosen, - KMB har valgt mellemmodellen. Projektgruppen er i dialog med Naturpark
Åmosen om hvordan nedslagsmærket og indgangsporten til Naturparken kan etableres.
Projektgruppen omkring Åmosen følger op på det videre arbejde med Naturrummet.
Anvendelsen af det tidligere rådhus, - Ingen beslutning, men PULO skal tage drøfte sagen.
Styregruppen håber på en snarlig politisk behandling af spørgsmålet om anvendelse af det tidligere
rådhus. Søren og projektgruppen arbejder videre med sagen lokalt.
Naturaksen – den grønne akse, - KMB afsætter 320.000 kr. til projekt Bypark. Projektgruppen har
møde med de involverede parter i august, hvor der udarbejdes en plan for det videre arbejde.
Bymidteudvikling, - KMB afsætter 250.000 kr. til Attraktive Byrum og 300.000 kr. til Grøn Bymidte
Det videre arbejde med bevillingen til Projekt Byparken indgår i det igangværende projekt omkring
Naturaksen
Rikke er styregruppens tovholder på de nye projekter Attraktive Byrum og Grøn Bymidte. Der skal
etableres en projektgruppe med borgerinvolvering.

•

Udbud af nye byggegrunde, - KMB afventer kommunal bosætningsstrategi eller eventuelt salg af det
kommunalt ejede grundareal i Jyderup Nord.
Styregruppen er orienteret om, at private arbejder med sagen

•

Kommunal ejendomsudvikling, herunder renovering af eller etablering af ny børnehave. - KMB
sender sagerne til drøftelse i fagudvalg.

•

Højskolen i egne bygninger, - Der er intet nyt i sagen (som ikke er en del af handleplanen).
Styregruppen retter henvendelse til chefen for Kultur og fritid med henblik på at få en orientering om
kommunens planer for Højskolens bygninger.

2. Projekt Byparken - Punktet drøftet under punkt 1
3. Projekt Attraktive Byrum - Punktet drøftet under punkt 1
4. Projekt Grøn Bymidte - Punktet drøftet under punkt 1
5. Evaluering af borgermødet den 6. juni
Fint fremmøde. God opbakning til handleplanen anbefalinger. God interesse for og spørgelyst til politiets
nye indsats omkring tryghedsambassadører.
6. Orientering om møder og projekter
• Projekt Skarridsøsalen ansøger om penge bl.a. fra lokalområdernes udviklingspulje.
• Med inspiration fra Kalundborg kommune arbejder Søren med et projekt med en velkomstmappe til
nye borgere i Jyderup.
• Deltagelse i læringsbasar på Skovvejens skole den 8/8. Preben deltager.
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7. Næste møde mandag den 3. september 2018
8. Eventuelt – Rikke tager fat i projekt oprensning af Skarresø, som er et delelement i handleplanen under
turisme.
Referat: Preben

