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Referat fra styregruppens møde mandag d. 7/10 2019.
Til stede: Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klindt og Preben Gajhede. Afbud fra Poul-Henrik
Jensen og Christian Fonnesbech-Aagaard.
1. Styregruppens 7 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger.
• Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,
• Naturpark Åmosens naturrum i Jyderup,
Nu går arbejdet fremad, begge lokalplaner er i forhøring og der er borgermøde om Campingpladsen
den 10/10.
• Pilotprojekt Rådhus,
Anders Baagland (lokal tovholde på projektet) blev kort efter mødet i september telefonisk orienteret
om, at kommunens ejndomsadministration har overtaget dispositionsretten over de ledige lokaler på
det tidligere rådhus. Styregruppen må tolke det således, at projektet hermed er ophørt, selv om der
tilsyneladende ikke foreligger en politisk beslutning herom.
• Projekt Bypark – Naturaksen
På frivillig fredag (27/9) var der meget stor interesse fra andre frivilllige for at høre om projektet.
Projektgruppen arbejder løbende på at tilpasse projektet, således at det i den sidste ende kan
godkendes. Det økonomiske tilskud fra Holbæk kommune skal være anvendt senest i 2021, hvorfor
kommunen har efterspurgt en overordnet tidsplan.
• Projekt Attraktive Byrum,
• Projekt Grøn Bymidte,
Der arbejdes fortsat med begge projekter i håb om, at projekterne kan afsluttes i indeværende år,
idet de bevilgede midler skal bruges i indeværende år.
• Bosætningsstrategi,
Indtil videre har ingen budt på på området med de 23 parcelhusgrunde.
2. Praktiske forhold omkring borgermøderne den 10/10 og 21/10
Der er styr på stoleopsætning med mere.
3. Lokalforums rammer
De gældende rammer er nu 4 år. Styregruppen evaluerer rammerne over et par møder og forventer at
indbyde til borgermøde om rammerne i løbet af efteråret.
Umiddelbart er der kommet for meget sagsbehandling ind i styregruppen, ikke mindst fordi mange af de
”tunge” projekter er repræsenteret i styregruppen. Styregruppen skal have fokus på dialog med
kommunen samt på dialog og kommunikation med borgerne. I stedet for sagsbehandling af enkelte
projekter skal styregruppen have tættere kontakt med projekterne og sikre kontakt mellem projekterne og
ikke mindst kommunen. Der bør måske være regelmæssige møder mellem styregruppen og
projektholderne for de enkelte projekter. Kommunen såvel som borgerne skal kunne henvende sigt til
styregruppen og få oplyste svar på, hvad der rører sig i lokalområdet. De første drøftelser rører ikke
væsentligt ved rammerne, men fokuserer mere på styregruppens opgave, arbejdsform og om
styregruppen består af de rette personer.
4. Lystændingsfesten fredag den 29/11
Preben deltager som repræsentant for styregruppen, formålet er at synliggøre lokalforum.
5. Istidsruten åbner i weekenden den 16-17/5 2020
Erhvervsforeningen tager initiativ til at planlægge eventuelle lokale arrangementer i tilknytning til
åbningen
6. Efterlysning fra projekt Istidsruten af indhold om Jyderup til en IstidsruteApp
Preben kontakter Anders Hjort og Ivan Frederiksen for at høre, om de vil udarbejde de ønskede tekster.
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7. Projektudvalget for Udvikling af lokalområderne har besluttet at igansætte et pilotprojekt om
kommunikation og dialog
Styregruppen er forundret over, at lokalområderne ikke er inddraget i forbindelse med udvalgets
beslutning om at igangsætter et pilotprojekt om kommunikation og dialog i lokalområderne.
Pilotprojektets pris er knap 1,3 mio.kr. Styregruppen finder, at en inddragelse af lokalområderne ville
have været relevant for at kvalificere pilotprojektet med den viden, der allerede eksisterer i forhold til
kommunikation med borgene i lokalområderne. Måske ville en indragelse endog kunnet have betydet et
andet fokus. Preben skriver til projektudvalget om problemstillingen.
8. Parkering ved biblioteket
Der er nu skiltet med max. parkering 15 min. døgnet rundt alle ugens dage på et større antal pladser
ved bilioteket. Resultatet er, at pladsen altid står tom, da meget få kan nøjes med 15 minutter på
biliotket. Hordan er man kommet frem til at der er behov for 15 minutters parkering på denne P-plads,
og hvordan kan det være, at kommunen heller ikke i denne sitution (se punkt 7) finder det relevant at
involvere eller informere lokalforum? Preben konfakter vejmyndigheden for at afklare dette.
9. Orientering om møder og projekter mm.
• Møder om aprilfestivalen, der er fuld gang i planlægningen og tilstræbelserne på ikke blot at få flest
mulige teaterforestillinger til Jyderup, men også gerne workshops med meget mere
• Lokalområdetræffet den 16/9
• Frivillig Fredag den 27/9
• Status på møde med politikere (Sejlads på søen og Infrastruktur), Preben skal booke politikerne
• Studerende fra RUC er i Jyderup fra den 25/11 til 27/11. De skal arbejde med forskellige temaer og
på hvordan man ser Jyderup som by, når man kommer ude fra. Projekte afsluttes med en paneldebat
på Jyderup Højskole den 27/11 kl. 13.
10. Næste møde mandag den 4. november 2019
11. Eventuelt
Intet

Referat: Preben

