Styregruppen
25. september 2018

Referat fra styregruppens møde mandag d. 1/10 2018
Til stede Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klindt, Poul-Henrik Jensen, Jørn Klinge og Preben Gajhede.
Afbud fra Jesper Jørgensen
1. Møde med Mogens Justesen
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.
• Vandrehjem/campingplads,
• Naturpark Åmosen,
Intet nyt
• Anvendelsen af det tidligere rådhus
Projektudvalget for udvikling af lokalområderne (PULO) har på sit møde den 6/9 indstillet til
kommunalbestyrelsen stort set at følge anbefalingerne i Jyderup Handleplan for ”Ny anvendelse af
rådhuset”. Det er utrolig positivt idet anbefalingerne lægger op til helt nye samarbejdsformer og ikke
mindst, at der vil kunne sikres liv i den helt centrale bygning i byen. Vi håber kommunalbestyrelsen
følger indstillingen
• Naturaksen – den grønne akse,
Projektgruppen har i samarbejdet med Just Human og Kompan modtaget et første spændende
skitseprojekt, som der arbejdes videre med.
• Bymidteudvikling,
PULO anbefaler at der ikke udarbejdes en bymidteplan på nuværende tidspunkt, men at man afventer
erfaringerne fra de to tidligere godkendte projekter fra handleplanen, ”Attraktive Byrum” og Grøn
Bymidte”. I den sammenhæng indstilles det, at der bevilges 300.000 kr. til kommunens administrative
bistand til gennemførelse af de to projekter.
• Udbud af nye byggegrunde,
Kommunen har besluttet at udarbejde en bosætningsstrategi for hele kommunen og indbyder i den
forbindelse til borgerdialogmøder rundt om i kommunen. Der afholdes møde i Jyderup den 8/11 [læs
eventuelt mere på hjemmesiden www.jyderup.dk under ”Det sker”]. Preben prøver at arrangere et møde
med lokale ejendomsmæglere, boligselskaber m.fl. og styregruppen forud for dialogmødet. Mødet har til
formål at afdække, hvad de mener, der er behov for af boligformer og typer i Jyderup.
• Kommunal ejendomsudvikling,
I budgetforslaget for 2019 står der, at der skal opføres et nyt børnehus i Jyderup syd for Skovvejen. Det
er meget positivt, at der planlægges med et helt nyt børnehus.
• Højskolen i egne bygninger,
Der afholdes i nær fremtid et møde med borgmester, ledende embedsmænd og repræsentanter fra
Højskolen med henblik på en mulig afklaring omkring et fremtidigt ejerskab.
3. Dialogmøde om Drift og Vedligeholdelse
PULO anbefaler, at der ikke iværksættes et forsøg med at kombinere den kommunale drift og
vedligeholdelse i byen med de frivilliges indsats. I stedet afholdes et dialogmøde mellem
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administrationen og de frivillige grupper med henblik på en forventningsafstemning. Styregruppen
afventer indbydelsen til dette møde.

4. Lokalområdets deltagelse i Holbækfestivalen SKVULP 2019
Holbækfestivalen SKVULP er en festival for hele kommunen, og derfor er vi enige om, at vort
lokalområde også bør indgå aktivt i festivalen. Vi vil på et kommende møde drøfte hvordan og hvem der
kan inddrages i en planlægning af dette. I første omgang meddeler vi SKVULP’s sekretariat, at vi gerne
vil deltage.
5. Orientering om møder og projekter
• Lokalområdetræf den 24/9, et godt arrangement i Store Merløse, hvor der blev lejlighed til at
påbegynde en dialog mellem områderne om, hvordan vi forholder os til hinanden, således at der ikke
opstår kamp mellem de enkelte lokalområder omkring hvilke lokalområder, der får og ikke får, men
at vi ser Holbæk Kommune som én kommune, hvor der skal ske udvikling i alle områder.
Mødet havde en god form og et indhold, der gav indblik i, hvad der arbejdes med i de lokalområder,
der var med til mødet. Der var enighed om, at lokalområderne kunne lære meget af hinanden, og at
man derfor skulle forsætte med sådanne møder og måske med fokus på enkelte fælles temaer som
f.eks. organisering og kommunikation i lokalområdet, turisme osv.
• Frivillig Fredag den 28/9, vort lokalområde modtog 15 billetter og de 8 af den blev brugt, det var
vist ganske pænt i forhold til det samlede deltagerantal. De, der deltog, fik bl.a. et spændende
foredrag og lidt god mad og blev en del af TV Øst’s program om Fantastiske Fællesskaber. Næste år
afholdes Frivillig Fredag i Jyderup.
• Mødet ”Gør din by stærkere” den 29/9, et møde arrangeret af lokallisten med gode inspirerende
indlæg fra lokalområder i og udenfor kommunen.
• Opgradering af teknisk udstyr i Skarridsøsalen, projektgruppen har fået bevilget 75.000 kr. fra
lokalområdernes udviklingspulje. Der ud over er der ydet 60.000 kr. fra Jyderup Erhvervsforening og
der ansøgt Jyderups Fremtid om et tilskud. Der vil desuden blive lavet forskellige aktiviteter for at få
samlet de 215.000 kr. ind der er behov for.
6. Næste møde mandag den 5. november 2018
7. Eventuelt
Intet
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