Styregruppen
7. august 2019

Referat fra styregruppens møde mandag d. 12/8 2019.
Til stede: Jesper Jørgensen, Rikke Klindt, Søren Bøtker Pedersen, Preben Gajhede samt fællesskaber
Christian Fonnesbech-Aagaard. Afbud fra Poul-Henrik Jensen.
1. Velkommen til Christian Fonnesbech-Aagaard
Christian er ansat i sekretariatet for Vækst og bæredygtighed og er udpeget som fællesskaber for Tuse
og Jyderup lokalområder i 25 % af hans arbejdstid. Efter en kort præsentation og orientering om
lokalforums rammer orienterede Christian om, at han i videst muligt omfang vil deltage i styregruppens
møder, og at han gerne vil lære lokalområdet bedre at kende. Besøg i Jyderup aftales senere.
2. Styregruppens 7 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger.
• Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,
• Naturpark Åmosen naturrum i Jyderup,
De første skitser til naturrummet er udarbejdet og lokalplanarbejdet under de nye vilkår – at kommunen
fortsat ejer hele campingpladsområdet - påbegyndes i august. Så snart der er mulighed for at præsentere
skitserne og planerne for området afholder styregruppen et borgermøde i samarbejde med Holbæk
kommune, Jyderup Fonden og Naturpark Åmosen.
• Pilotprojekt Rådhus,
Lidt skuffende ser det ud til at energirenoveringen af det tidligere rådhus kun omfatter vinduerne til de
lokaler, der skal benyttes af de nye kommunale arbejdspladser og dermed ikke biblioteket og
kælderlokalerne, hvor Ung Holbæk forventes at flytte ind. Der mangler afklaring af, hvem og under
hvilke betingelser andre kan benytte de ledige lokaler.
• Projekt Bypark – Naturaksen,
Der har været drøftelser mellem naturfredningsforeningen og projektgruppen. Det store og meget
spændende natur- og aktivitetsprojekt møder modstand fra foreningen, der gerne ser, at projektet
placeres et andet sted end i den bynære skov. Projektgruppen arbejder dog videre med projektet og det
ønske som byens borgere har, om at få skabt aktiviteter i området. Søen og skovene omkring den er
bærende elementer i Jyderups helhedsplan, og projektgruppens ønsker også at bevare og beskytte den
natur, men ser det ikke som en modsætning at gøre Drivsåtskoven til et attraktivt område for borgere og
besøgende. Projektgruppen er nu i gang med at retænke det nuværende skitseprojekt, da den mener, at
opgaven ikke er at finde en anden lokation, men at skabe de aktiviteter som borgerne ønsker sig, ud fra
de muligheder der er for området.
• Projekt Attraktive Byrum,
Det er i høj grad de unge, der har spillet ind med idéer til byrumsmøbler på bibliotekspladsen. I løbet af
sommeren har den kommunale projektleder indsamlet løsningsforslag fra diverse leverandører. Senere
vil Byrumsrådet – som består af borgere og medarbejdere fra Ung Holbæk vælge hvilke forslag, der skal
realiseres.
• Projekt Grøn Bymidte,
Der arbejdes med forskellige forslag, måske bænke måske plantekummer eller begge dele.
• Bosætningsstrategi,
Et område med plads til 23 parcelhusgrunde I Jyderup Nord er sendt i udbud før sommerferien med en
forventet salgspris på 1,5 mil kr. men uden en mindstepris. Området kan sælges, så snart der er kommet
et bud på området og købet er godkendt af kommunalbestyrelsen:
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3. Promovering af Jyderup som bosætningsby
Jyderup Erhvervsforening har fået tilbud om optagelse af en video, der kan promovere Jyderup.
Erhvervsforeningen arbejder videre med sagen.
4. Magasin om Jyderup
Havnsø lokalråd har udgivet et meget inspirerende magasin ”Spot on Havnsø”. Magasinet henvender
sig både til borgere og turister. Det kunne være oplagt for Jyderup at være part i et fremtidigt magasin
eller eventuelt have sit eget. Søren arbejder videre med sagen med henblik på at afklare, hvad et
magasin vil koste.
5. Anmodning om møde med politikere
De grønne projektgrupper - stilavet, søbrinken og sejlads på søen - opfordrer styregruppen til at
arrangere et møde med politikere omkring vedligeholdelse og sejlads på søen. Trafiksikkerhedsgruppen
har også ønske om et møde omkring den fremtidige infrastruktur i Jyderup (når motorvejen kommer).
Projektgrupperne indbydes til næste møde i styregruppen (2/9) med henblik på en nærmere drøftelse af
form og indhold til et eller flere møder med politikerne.
6. Workshop om boligstrategi den 15/8
Der skal afholdes borgermø1de om kommunens boligstrategi i alle lokalområder i løbet af efteråret. Som
optakt til møderne holdes et planlægningsmøde, hvor 1 til 2 repræsentanter fra lokalområderne kan
drøfte hvordan møderne skal afvikles. Preben og Rikke deltager. Vores indspil til møderne vil være at
pege på 2 hovedspor: Hvilke boligbehov har de lokale, hvis de fortsat vil bo i lokalområdet? Hvem vil
man gerne tiltrække til lokalområdet og hvilke boligbehov har de? Vi mener også, at der på møderne
skal være indlæg fra lokale borgere og debat indenfor hvert af de to spor, ikke gruppearbejder, men
debatter i plenum. Vi mener også, at det ville have været ønskeligt, at der forud for en boligstrategi
havde været en politisk vækststrategi for hvert lokalområde, som boligstrategien kunne have taget afsæt
i, men sådan bliver det ikke. Vi ønsker borgermødet placeret fra 19 til 21 og helst i oktober/november
måned.
7. Invitation af frivillige fra Jyderup til Frivillig Fredag den 27/9
Der forventes 150 deltagere til festen for de frivillige heraf kan de 100 komme fra Jyderup. Preben
reklamerer på JSG&I s møde tirsdag
8. Orientering om møder og projekter mm.
• Projekt Teknisk opgradering af Skarridsøsalen er afsluttet. Flot resultat. Projektgruppen glæder sig
til at præsentere resultatet og afprøve lyden i en fyldt sal.
• Orientering om mødet om ny kommunal trafiksikkerhedsplan den 18/6. Mødet rummede en del
statistik og diskussioner om statistikkens validitet i forhold til virkeligheden, kort diffust
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gruppearbejde. Det bedste man kan sige er, at intentionen om at lytte til borgerne var der, men
formen må diskuteres.
Orientering om læringsbazaren den 7/8. Lokalforum var repræsenteret på lærernes inspirationsdag,
men interessen fra lærerside var begrænset, der skal nok arbejdes med præsentationen!
Stormøde om aprilfestivalen den 4/9. Verdens største festival for børne- og ungdomsteater kommer
til Holbæk kommune fra den 19. til den 26. april med forestillinger og meget andet i alle dele af
kommunen. Det gode børneliv og kulturgruppen vil deltage i stormødet.
Atter natteravne i Jyderup? En forældregruppe laver arrangementer på skolen for at lære de unge at
kende og forbygge hærværk og undgå diverse efterladenskaber. Rikke har talt med forældrene og vil
gerne bistå dem i det videre arbejde.

9. Næste møde mandag den 2. september 2019
10. Eventuelt
Søren orienter om byfesten lørdag den 7. september. Ud over de traditionelle aktiviteter og festligheder
er der et særligt arrangement om FN’s 17 verdensmål herunder besøg af Jesper Theilgaard, som taler
om klimakrisen.
Vi er enige om, at vi på kommende møder skal drøfte lokalforums rammer, om der er behov for
justeringer eller større ændringer. I givet fald skal det naturligvis drøftes på et eller flere borgermøder.
Rikke har hørt, at vandet i Skarresø gradvis bliver renere og renere og beder derfor Christian om at
undersøge, om der er mulighed for løbende kontrol af vandet, således at det kan vurderes, om der rent
faktisk sker en løbende forbedring af vandkvaliteten.
Referat Preben

