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Referat fra styregruppen møde mandag d. 3/9 2018. 

Til stede Søren Bøtker Pedersen, Jesper Jørgensen, Rikke Klindt, Poul-Henrik Jensen, Jørn Klinge og Preben 

Gajhede.  

 

1. Møde med Steffen Kisselhegn 

Alle lokalt valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer er på skift indbudt til en orientering om lokalforums 

struktur og projekter samt dialog om, hvad de synes er vigtigt for vort område at arbejde med. 

 

2. Styregruppens 7 aktuelle pejlemærker i lyset af den færdige handleplan og de første politiske 

beslutninger. 

Herunder også information fra evalueringsmødet den 29/8  

• Vandrehjem/campingplads,  

• Naturpark Åmosen,  

Arbejdet med 2 lokalplaner for henholdsvis Campingpladsen og Skarridsøhjemmets område 

forventes igangsat meget snart. Tidshorisonten for godkendelsen af lokalplanen kan være op til et år. 

Der er dialog mellem kommunen og Naturpark Åmosen om naturrummet. Da der er 

personsammenfald mellem medlemmer af Jyderup Fondens bestyrelse (som forventes til sin tid at 

afgive bud på køb af områderne) og den lokale projektgruppe omkring Åmoseprojektet, er det aktuelt 

ikke muligt lokalt, at følge arbejdet tæt. Den lokale projektgruppe bør derfor sammensættes så 

personsammenfald undgås. Søren og Jesper drøfter dette med relevante borgere.     

 

• Anvendelsen af det tidligere rådhus,  

Udvalget for udvikling af lokalområder (PULO) drøfter handleplansanbefalingerne omkring det 

tidligere rådhus på dets møde den 6. september. Vi håber på en snarlig afklaring. 

• Naturaksen – den grønne akse 

Projektgruppen har afholdt møde og der udarbejdes nu det første skitseprojekt over aktiviteter i 

Drivsaatskoven. Dette er klar den 1. oktober 2018.  

Der ud over går oprydningen af natur 2000 området i gang her i september måned, idet PULO før 

sommerferien bevilgede penge til dette arbejde. 

• Bymidteudvikling,    

Det er usikkert, hvor mange administrative timer kommunen kan afsætte til projektet om naturaksen 

og de nye projekter omkring byrum og den grønne bymidte. Afklares muligvis på PULO’s møde den 

6/9.   

 

• Udbud af nye byggegrunde, 

Afventer kommunale eller private initiativer 

 

• Kommunal ejendomsudvikling, 

Behandles i kommunale fagudvalg og muligvis også i forbindelse med den kommunalbudgetlægning 

 

• Højskolen i egne bygninger, har på dette møde fået sit eget punkt  

 

3. Højskolen i egne bygninger 

Styregruppen – uden højskoleforstander Poul-Henrik Jensen – er i skriftlig dialog med chefen for kultur 

og fritid om kommunens planer for højskolens hovedbygning. Kommunen giver udtryk for at man i høj 

grad ser højskolen som et aktiv for Holbæk kommune, men det er svært for styregruppen at se, at dette 

udmønter sig i et større engagement for at sikre højskolen mulighed for at overtage bygningen.  
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4. Deltagelse i lokalområdetræf den 24/9 kl. 17 – 20 

Rikke og Søren deltager 

 

5. Udflytning af kommunalbestyrelsesmøder 

Kommunalbestyrelsen har fra 2019 besluttet af flytte 3 kommunalbestyrelsesmøder ud i lokalområderne. 

Der vil være mulighed for forud for kommunalbestyrelsesmødet at indlede mødet med et dialogmøde. Vi 

vil tilkendegive stor interesse for at afholde mødet i Jyderup og meget gerne med et dialogmøde. Vi vil 

undersøge om nogle af de omliggende lokalområder ønsker at samarbejde om mødet herunder 

fastlæggelse af et tema til dialogmødet. 

 

6. Orientering om møder og projekter 

• Evalueringsmødet den 29/8 

Mødet var for deltagerne i handleplansarbejdet og med deltagelse af borgmester og formand for 

udvalget for udvikling af lokalområder. Der blev redegjort for de politiske beslutninger i forbindelse 

med handleplanen. Der var enighed om at arbejdet med handleplanen var en forbilledlig proces 

mellem administrative medarbejdere og borgere. Valget af borgere til deltagelse arbejdet 

kunne/burde have været en mere åben proces  

• Jyderup Stilav 

Stilavet har skrevet til lokale politikere om midler til vedligeholdelse af søbrinken ved Sølyst (Brevet 

kan læses på hjemmesiden under projekter) 

• Opgradering af teknisk udstyr i Skarridsøsalen 

Projektgruppen, bestående af Kulturgruppen, Lokalhistorisk forening, Jyderup Musikforening, 

Jyderup Højskole og Jyderup Erhvervsforening, har indhentet tilbud på at få et fastinstalleret 

lydanlæg samt projektor og lærred i Skarridsøsalen. Projektgruppen har ansøgt puljen for 

lokalområdernes udvikling om 75.000 kr. til dette projekt. Derudover søges der midler hos 

SEAS/NVE og Jyderups Fremtid  

 

7. Næste møde mandag den 1. oktober 2018 

 

8. Eventuelt 

 

Referat Preben 

 

 


