
Styregruppen 

25. februar 2019 
 

 
 

 

Referat fra styregruppens møde mandag d. 4/3 2019 

Til stede Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klindt, Poul-Henrik Jensen og Preben Gajhede.  

Afbud fra Jesper Jørgensen og Jørn Klinge. 

 

1. Drøftelse og planlægning af lokalområdetræf i Jyderup. 

Vi blev enige om at foreslå den 23/4 på Lerchehuset. Vi foreslår, at mødet tager udgangspunkt i den 

planstrategi, som ventes vedtaget i kommunalbestyrelsen og derefter udsendes i høring. Det drøftes 

hvordan vi kan inspirere hinanden i at engagere lokalområderne i en dialog om, hvordan de enkelte 

lokalfora kan udvikle strategier, der fremmer den kommunale strategi.  

 

2. Styregruppens nu 8 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger. 

 

• Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,  

• Naturpark Åmosen naturrum i Jyderup,  

Der arbejdes med lokalplan og nyt udbudsmateriale. Forventes færdigt til sommer. 

 

• Pilotprojekt Rådhus, 

Kommunalbestyrelsen forventes at træffe beslutning om indflytning af kommunale arbejdspladser. 

Projektgruppen arbejder med en plan, hvor der både bliver plads til Ung Holbæk og andre dele af 

handleplanens projekt. 

  

• Projekt Bypark – Naturaksen, 

På baggrund af den gode opbakning fra en stor del af deltagerne i borgermødet, arbejder 

projektgruppen videre. Næste fase er inddragelse af foreninger og institutioner. Der bliver lavet en 

Facebookside på projektet og der vi blive opsat plancher med projektet i Jyderup Hallen, biblioteket, 

og børnehaver. 

 

• Projekt Attraktive Byrum, 

• Projekt Grøn Bymidte, 

Begge projekter er i gang, der er nedsat en arbejdsgruppe for begge projekter, som bl.a. via 

Facebook har fået flere borgere til at komme med gode ideer. Som et led i borgerinddragelsen vil 

Mette Spaanheden holde åbent hus i Skarridsøsalen hver torsdag fra 14.30 til 17.30 

 

• Bosætningsstrategi, 

Intet nyt, vi afventer indbydelse fra Holbæk Kommune til borgermøder om bosætningsstrategien samt 

ny plan omkring salg eller byggemodning af området Jyderup Nord 

 

• Højskolen i egne bygninger,  

Der er håb om, at der er en afklaring på vej 

 

3. Evaluering af borgermødet om projekt Bypark i Drivsåtskoven 

• Pænt fremmøde med ca. 40 deltagere. Generel positive tilbagemeldinger til projektet, de spørgsmål 

og indvendinger der var til projektet, tager projektgruppen med i det videre arbejde. 

 

4. Orientering om møder og projekter mm. 

• Nyt projekt: Brinken ved Sølyst 

• Ruth Hansen er ny projektansvarlig for den årlige affaldsindsamling (31/3-2019) 

• SKVULP i pinsen 
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• Åbent hus i Skarridsøsalen hver torsdag fra 14.30 til 17.30 om projekterne Attraktive Byrum og 

Grøn Bymidte 

• Deltagelse i PULO’s møde d. 19/3 

• Møde om Frivillig Fredag den 6/3  

• Trafikgruppen holder møde den 5/3 

• Teknisk opgradering af Skarridsøsalen.  

Der er indsamlet 210.000 kr. ud af de 250.000 kr. der skal bruges. Projektgruppen skal ud at se og 

høre et anlæg svarende til det der er givet tilbud på, for at sikre, at det lever op til de forventninger 

der er til anlægget. Tidshorisonten for installation af det nye anlæg er at det skal stå klar efter 

sommerferien. Frivillighedsrådet ansøges om mørklægningsgardiner. 

• Jyderup i Bevægelse 

Det traditionsrige pinseløb 2. pinsedag er andet end løb. Der arbejdes på at skabe meget større 

opmærksomhed omkring arrangementet, så mange flere borgere får lyst til at deltage. Det må gerne 

udvikle sig til en begivenhed for hele Jyderup.   

 

5. Næste møde mandag den 1. april 2019 

 

6. Eventuelt 

 

Referat: Preben 


