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Referat fra styregruppens møde mandag d. 1/4 2019.
Til stede: Søren Bøtker Pedersen, Poul-Henrik Jensen, Rikke Klindt og Preben Gajhede. Afbud fra Jesper
Jørgensen og Jørn Klinge
1. Styregruppens nu 8 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger.
•
•

Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,
Naturpark Åmosen naturrum i Jyderup,
Intet nyt

•

Projekt Bypark – Naturaksen,
Der hænger nu plancher om projektet i Jyderup Hallen. Projektet præsenteres også i forbindelse med
torvedagen den 4/5. Projektgruppen er i gang med at fastlægge den videre proces.
Pilotprojekt Rådhus,
Der er truffet endelig beslutning om indflytning af et større antal kommunale arbejdspladser
(Socialtilsyn Øst) og om renovering af bygningen. Der skal udarbejdes en procesplan for det videre
arbejde om brugen af de lokaler, der ikke skal anvendes af socialtilsynet.
Projekt Attraktive Byrum,
Projekt Grøn Bymidte,
Åbent hus hver torsdag eftermiddag fortsætter. Elever fra Skovvejens skole, Jyderup afdeling
deltager i slutningen af april i en workshop med idéer til møbler med mere på bibliotekspladsen. Der
arbejdes også på at få udarbejdet en procesplan for de to projekter.
Bosætningsstrategi,
Af dagsordenen til det kommunale økonomiudvalgsmøde den 3/4 fremgår, at kommunalbestyrelsen
arbejder med en udbudsmodel for salg at Jyderup Nord. Det et er vigtigt for lokalforum, at
udbudsbetingelserne på den ene side er attraktive og på den anden side også stiller krav om hurtig
handling fra købers side. Der er nogle punkter i udbudsmodellen som er problematiske. Preben
skriver til økonomiudvalget og påpeger de betænkeligheder, vi har.
Højskolen i egne bygninger,
Højskolen har afgivet tilbud på overtagelse og afventer nu en forhåbentlig snarlig afgørelse fra
kommunen

•

•
•

•

•

2. Drøftelse og planlægning af lokalområdetræf i Jyderup.
Forslaget om indhold fra sidste møde er blevet overhalet af kommunens planlægning. Vi vurderer, at vi
har gang i så mange aktiviteter, at vi aktuelt ikke kan påtage os arrangementet.
3. Orientering om møder og projekter mm.
• Teknisk opgradering af Skarridsøsalen.
Medlemmer af projektgruppen har været på ekskursion til Maribo for at se på tilsvarende anlæg,
som påtænkes i Skarridsøsalen. Det ser godt ud og bekræfter de påtænkte valg. Opgraderingen
betyder blandt andet langt bedre vilkår for præsentationer i forbindelse med møder. Lokalforum får i
forbindelse med sine møder stor glæde af opgraderingen, hvorfor det blev besluttet, at støtte
projektet med 10.000 kr.
• Mødet med forvaltningen den 25/3
Et godt møde, hvor forskellige forhold omkring projekterne, Rådhus, Attraktive Byrum og Grøn
Bymidte blev afklaret, og det blev fastlagt hvordan den løbende opfølgning på projekterne skulle ske.
• SKVULP
Der er fuld gang i arbejdet og hvis der er nogen som godt kunne tænke sig at være med skal de
melde sig til Rikke Klindt
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•
•
•

Åbent hus i Skarridsøsalen hver torsdag fra 14.30 til 17.30 om projekterne Attraktive Byrum og
Grøn Bymidte
Møde om Frivillig Fredag den 30/4
Trafikgruppen har haft møde den 5/3
Puljen ”Rum til fællesskab” ansøges om 300.000 til trafiksikring i krydset Sølystvej/Skarridsøgade.
Gruppen har også anmodet kommunen om snarlig stillingtagen til den fremtidige infrastruktur i
Jyderup, når motorvejen kommer og dermed ændrer radikalt på trafikmønstrene i byen.

4. Næste møde mandag den 6. maj 2019
5. Eventuelt
En del voksne unge med misbrug holder til omkring højskolen, dels i ”Guldalderpavillonen” og dels
omkring den tidligere børnehave. Det skaber en vis usikkerhed i området. Preben kontakter
tryghedsambassadørerne.
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