Styregruppen
7. november 2018

Referat fra styregruppens møde mandag d. 12/11 2018
Til stede Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klindt, Poul-Henrik Jensen, Jesper Jørgensen, Jørn Klinge og Preben
Gajhede.
1. Møde med Finn Martensen
2. Møde med Sofie Bendiksen, festivalleder på SKVULP
Alle Holbæk kommunes lokalområder vil få tildelt en særlig plads på næste års festival (7. og 8. juni
2019). Styregruppen giver tilsagn om, at Jyderup meget gerne vil deltage. Rikke er tovholder på vores
deltagelse i SKVULP.
3. Styregruppens 7 aktuelle pejlemærker i lyset af den færdige handleplan og de politiske
beslutninger.
•

•
•
•
•

Vandrehjem/campingplads, styregruppen følger arbejdet med udarbejdelsen af lokalplanerne for
Campingpladsen og Skarridsøhjemmet. Preben spørger ind til processen og mulighederne for at
byens borgere kan komme så tæt på processen som muligt. Ole Rasmussen fra Naturpark Åmosen er
i samarbejde med kommunen om lokalplanen for Campingpladsen.
Naturpark Åmosen, der er bevilget flere midler til Istidsruten, nogle af disse penge søges kanaliseret
hen mod naturrummet.
Anvendelsen af det tidligere rådhus, borgerne er klar, men afventer at kommunen udpeger den
administrative medarbejder, der skal lede projektet.
Naturaksen – den grønne akse, de skitser, der nu foreligger, præsenteres for udvalget for
lokaludvikling i december måned.
Bymidteudvikling, Rikke er i dialog med den kommunale administration og andre interessenter om
de t projekter Attraktive Byrum og Grøn Bymidte.

•

Udbud af nye byggegrunde, ved borgermødet den 8/11 kunne der kun stilles afklarende spørgsmål til
boliganalysen. Der vil blive nye borgermøder i begyndelsen af det nye år forud for udarbejdelse af
en boligstrategi.

•

Kommunal ejendomsudvikling, Holbæk kommunes økonomiudvalg har prioriteret anlægsindsatsen
omkring 5 børnehuse i kommunen. Det ligger fast, at der skal opføres et nyt børnehus i Jyderup som
erstatning for Sølyst, planlægningen finder sted i 2019 og 20 og byggeriet i 21/22.
Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning på sit møde i november.

•

Højskolen i egne bygninger, Der arbejde nu med konkrete planer for, hvordan en overtagelse af
hovedbygningen eventuelt kan finde sted.

4. Inspirationen fra borgmestermødet den 31/10
Man kan noget i Ringe på Fyn omkring byudvikling og fastholdelse af handelslivet. Søren planlægger en
inspirationstur til byen.
5. Orientering om møder og projekter
• Borgmesterens besøg i Jyderup den 30. og 31/10
• Erhvervsforeningen og Sparekassens har besluttet at uddele to nye priser, se erhvervsforeningens
hjemmeside
• Konkret aftaler vedrørende Projekt Teknisk renovering af Skarridsøsalen er ved at være på plads.
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6. Næste møde mandag den 3. december 2018
7. Eventuelt
Intet

Referat: Preben

