Styregruppen
2. december 2018

Referat fra styregruppens møde mandag d. 3/12 2018.
Til stede Søren Bøtker Pedersen, Poul-Henrik Jensen, Jesper Jørgensen og Jørn Klinge. Afbud fra Rikke
Klindt og Preben Gajhede
1. Møde med Steen Klink
2. Møde med journalist Lotte Scharff om kommunikationsstrategi
Lotte præsenterede sin ide med at lave en fælles platform på f.eks. Facebook, hvor alle opslag der havde
noget med Jyderup at gøre blev slået op. Både aktiviteter, salg, køb, de gode historier osv. De gode
historier kunne hun tilbyde at lave.
Aftalt at Styregruppen drøfter forslaget på næste møde og giver en tilbagemelding.
3. Styregruppens nu 8 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger.
•

Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,
Kommunen arbejder på at få udarbejdet lokalplanen.

•

Naturpark Åmosen naturrum i Jyderup,
Indgår som et element i kommunens arbejde med lokalplanen for området

•

Pilotprojekt Rådhus,
Vi venter på at det bliver fastlagt hvem fra kommunen der skal være koordinator på projektet.

•

Projekt Bypark – Naturaksen,
Skitseprojektet præsenteres for PULO i december, hvorefter der indkaldes til borgermøde

•

Projekt Attraktive Byrum,
Afbud fra Rikke som er projektholder på dette, derfor ingen opdatering.

•
•

Projekt Grøn Bymidte,
Afbud fra Rikke som er projektholder på dette, derfor ingen opdatering.

•

Bosætningsstrategi,
Kort drøftelse af borgermødet og vigtigheden af at der kommer endnu et borgermøde med dialog.

•

Højskolen i egne bygninger,
Der er planlagt møder med både administrationen og politikere for at komme nærmere en læsning

4. Retningslinjer for lån/leje af kommunale lokaler
Drøftelse af betydningen af, at der nu skal strammes op omkring dette og at det skal være aktiviteter
under folkeoplysningen. Erhvervsforeningen fremsender eksempler til kultur og fritid på hvad foreningen
i dag bruger salen ti, for at finde ud af om der fremover skal betales leje for disse aktiviteter.
5. Orientering om møder og projekter
• Dialogmøde i Stestrup om trafik, Gert og Preben deltog
• Borgermøde om lokalplan 11-18 Vandværksbakken/Vandværkshøjen den 11/12
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•

Cykelløb i Jyderup?? – Det fremgår af referatet fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde at nogle
lokalområder vil blive spurgt om interessen for at være medarrangør på et cykelløb muligvis den 11.
august 2019.

6. Næste års møder
Forslag om samme princip som i år, den første mandag i måneden:
7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12
Datoer godkendt. Afbud fra Søren den 7/1
7. Eventuelt
Intet

Referat: Søren

