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Referat af styregruppens møde mandag d. 2/9 2019. 

Til stede: Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klindt, Christian Fonnesbech-Aagaard og Preben 

Gajhede. 

Under punkt 1 deltog Anders Baagland fra projekt ”Ny anvendelse af Rådhuset” og under punkt 2 deltog 

Svend Aage Larsen, Peter Andersen og Steffen Holberg fra projekterne, ”Jyderup stilav”, ”Brinken ved 

Sølyst” og Sejlads på Skarresø” samt Gert Mortensen fra trafikgruppen. 

1. Status på Byudviklingsprojekterne. 

Den kommunale projektmedarbejder, Mette Spaanheden Jensen, er stoppet på de 3 projekter, hun har 

arbejdet med (Ny anvendelse af Rådhuset, Attraktive Byrum og Grøn Bymidte). I stedet er fællesskaber 

Christian Fonnesbech-Aagaard kommunal kontaktperson på de 3 projekter. 

Status på ”Rådhuset” er, at der er nedsat et brugerråd, og at der er flere, der gerne vil benytte/leje 

nogle af de lokaler, der måtte være til rådighed, når Socialtilsyn Øst og Ung Holbæk rykker ind på det 

tidligere rådhus. Der er behov for en snarlig vurdering af, om de relativt få lokaler, der er til rådighed, 

berettiger til at fastholde projektet i sin oprindelige form. Christian sætter sig ind i sagen og kontakter 

Anders Baagland. 

Status på de to øvrige projekter er, at Mette på baggrund af samtaler med borgerne og en workshop på 

skolen har indhentet en række tilbud på byrumsmøbler med mere. På et møde med ”byrumsrådet” 

gennemgik Christian de indhentede tilbud, og Rikke fortalte om hendes gruppes arbejde med den grønne 

bymidte. Med Byrumsrådet blev det aftalt, at især Ung Holbæk arbejdede videre med tilbuddene til det 

attraktive byrum og at den anden gruppe arbejdede videre med den grønne bymidte. På styregruppens 

møde blev det aftalt, at Christian aftaler møde med Rikkes gruppe omkring begge projekter.  

Styregruppen ønsker yderligere dialog med ledelsen i Vækst og Bæredygtighed om evaluering af 

arbejdet med de tre projekter. Det blev aftalt, at Christian viderebringer dette ønske 

 

2. Møde med repræsentanter fra nogle af de grønne projekter og trafiksikkerhedsgruppen 

På mødet orienterede repræsentanterne om baggrunden for ønsket om et møde med politikerne: 

• Dels ønskes en drøftelse af samspillet mellem kommunens forpligtelser for drift og vedligeholdelse af 

de grønne områder og borgernes engagement i samme. Det er også et punkt i handleplanen for 

Jyderup, som kommunen hidtil ikke har ønsket at gå ind i. I forbindelse med planerne omkring 

Campingpladsen og naturrummet vil der blive en drøftelse om de fremtidige drifts- og 

vedligeholdelsesopgaver i samspillet mellem kommunen, Naturpark Åmosen og frivillige i Jyderup. 

Vi blev derfor enige om ikke at tage det punkt op på nuværende tidspunkt. 

• Holbæk kommune har i samarbejde med Kalundborg kommune afspærret en stor del af søen for 

sejlads (af hensyn til havørnene) dette er gjort meget restriktivt uden inddragelse af borgerne. 

Projektgruppen ønsker at drøfte denne sag med politikerne. Vi blev enige om at indbyde politikerne 

fra udvalget for Klima og Miljø til et møde med styregruppen og projektgruppen for at drøfte en 

proces for, hvordan der kan skabes en frugtbar dialog om balancen mellem natur, friluftsliv og 

turisme omkring søen og skovene herunder sejladsen på søen. Ved byfesten den 7. september stiller 

de lokalt valgte politikere op til dialog. Nogle af mødedeltagerne vil bringe emnet op denne dag. 

• Trafikgruppen har skriftligt henvendt sig til administrationen og udvalget for Klima og Miljø med 

anmodning om at få igangsat en drøftelse af den fremtidige vejføring i Jyderup, når den nuværende 

infrastruktur mærkbart ændres af den kommende motorvej til Kalundborg. Sagen bliver næppe 
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administrativt behandlet, hvis ikke der stilles krav fra politisk side. Det politiske udvalg har ikke 

svaret på henvendelsen. Trafikgruppen ønsker derfor også et møde med politikerne fra udvalget for 

at få drøftet sagen. Vi er enige om, at der på førnævnte møde også kan drøfte en proces for, hvordan 

der kan blive truffet en kommunal beslutning om den fremtidige infrastruktur i Jyderup.         

Preben udarbejder en kort beskrivelse af de to temaer, som kan danne grundlag for Christians arbejde 

med at få arrangeret et sådant møde. 

 

3. Borgermøde om boligstrategien den 21. oktober 2019 

Søren, Rikke og Preben udarbejder forslag til dagsorden for borgermødet. Planlægningsmøde onsdag 

den 11/9 kl. 17 i hallen. 

  

4. Orientering om møder og projekter mm. 

• Formøde i Vækst og bæredygtighed den 9/9 om borgermødet om lokalplanen for Campingpladsen, 

Ole fra naturparken samt Jesper og Preben deltager. 

• Borgermødet om lokalplanen bliver den 10/10. 

• Lokalområdetræf den 16. september, Rikke deltager, mødet er annonceret åbent, så det vides ikke om 

andre fra Jyderup deltager.  

 

5. Næste møde mandag den 7. oktober 2019 

 

6. Eventuelt 

Intet 

 

Referat Preben 


