Styregruppen
30. april 2019

Referat fra styregruppens møde mandag d. 6/5 2019
Til stede: Jesper Jørgensen, Rikke Klindt, Poul-Henrik Jensen og Preben Gajhede. Afbud fra Søren Bøtker
Pedersen og Jørn Klinge er fortsat sygemeldt.
1. Styregruppens nu 8 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger.
•
•

Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,
Naturpark Åmosen naturrum i Jyderup,
Der er drøftelser mellem kommunen, Jyderup Fonden og Naturpark Åmosen om de fremtidige
ejerforhold og om fremtidig drift og vedligeholdelse. Naturpark Åmosen har indgået aftale med
arkitektfirmaet Norrøn om udarbejdelse af skitseforslag til et naurrum på Campingpladsens område.
sideløbende hermed arbejde kommunes planafdeling fortsat med de to lokalplaner.

•

Pilotprojekt Rådhus,
Renovering af rådhuset er i gang med henblik på indflytning af nye kommunale arbejdspladser
(Tilsyn Øst). Det forventes, at Ung Holbæk får plads i rådhusbygningen.

•

Projekt Bypark – Naturaksen,
Der arbejdes fortsat med konkretisering. Der er udarbejdet plancher med projektforslaget.
Plancherne kan ses i hallen på skolen. Der vil i løbet af sommeren blive hængt plakater af projektet
op på børneinstitutionerne og på biblioteket. Der planlægges møde med naturfredningsforeningen
for at afklare hvilke muligheder de ser i at skabe et fælles projekt, hvor formidling af natur m.m.
kunne være en del af projektet.

•
•

Projekt Attraktive Byrum,
Projekt Grøn Bymidte,
Der har været afholdt en workshop på skolen, hvor eleverne har udarbejdet modeller for hvordan de
synes bibliotekspladsen skal se ud og hvad der kan foregå på pladsen. Elevernes forslag er udstillet
på biblioteket og på torvedagen den 1/6 vil det blive muligt for alle borgere at kommentere og
eventuelt videreudvikle på de unges forslag.

•

Bosætningsstrategi,
Holbæk kommune har besluttet at udbyde et område med 23 grunde i Jyderup Nord. De, der byder
på arealet skal etablere stamvejen til hele området og eventuelle investorer opfordres til -inden for
lokalplanens rammer – at tilbyde flere boligformer. Selv om betingelserne set med styregruppens
øjne ikke er optimale, håber vi meget, at der er nogen, der vil byde, så der snarest muligt atter kan
blive byggemodnede grunde til salg.

•

Højskolen i egne bygninger,
Der forventes en endelig afklaring på kommunalbestyrelsens møde i maj.

2. Godkendelse af regnskab for 2018
Lokalforum modtog i 2018 30.000 kr i tilskud fra kommunen. Heraf blev ca. 7.500 kr. brugt på
afholdelse af offentlige møder og kommunikation. Af de uforbrugte midler besluttede styregruppen at
bevilge 10.000 til forbedrede mødefaciliteter i Skarridsøsalen (via projekt ”Teknisk opgradering af
Skarridsøsalen” og 13.000 til Jyderups Fremtid.
3. Drøftelse af eventuelt høringssvar om planstrategien.
Planstrategien giver ikke anledning til udarbejdelse af et høringssvar.
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4. Planlægning af vælgermødet lørdag den 18. maj kl. 16.
Mødet afholdes i samarbejde med ”Tværpolitisk Samarbejde”, Poul-Henrik er ordstyrer og Søren byder
velkommen.
5. Orientering om møder og projekter mm.
• Nyt projekt oprettet: Sejlads på Skarresø
• Borgermøde om lokalplan ”Mariendal” den 7/5
• Lokalområdetræf i Hørby den 22/5 kl.17 - 20
• Referat fra Åbent hus om Nye veje i Åmosen den 3/5
Naturpark Åmosen har fra Nordeafonden modtaget en bevilling på 12 mio. kr. til projekt ”Nye veje i
Åmosen”. Projektet udvikles i samarbejde med RUC og arkitektfirmaet Norrøn. Projektet løber over
3 år og vil bl.a. inddrage områdets borgere i drøftelser og aktiviteter. I planlægningen er naturpark
Åmosen opdelt i 5 hovedområder. Vores område kaldes ”Godslandskabet” med bl.a. Skarresø,
Kattrup, Astrup, Aggervod, Bromølle, Strids Mølle og de store skovområder. Det kommer vi helt
sikkert til at høre meget mere om.
• SKVULP,
det er fredag og lørdag i pinsen og Rikke er i fuld gang sammen med flere gode folk i Jyderup at
planlægge Jyderups deltagelse i festivalen.
6. Næste møde mandag den 3. juni 2019
7. Eventuelt

Referat: Preben

