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Referat af styregruppens møde mandag d. 4/11 2019  

Til stede Søren Bøtker Pedersen, Poul-Henrik Jensen, Rikke Klindt og Preben Gajhede. Afbud fra Jesper 

Jørgensen og Christian Fonnesbech-Aagaard. 

0.   Drøftelse med forskere fra RUC 

Thomas Skou Grindsted og Maike Friede Hens fra RUC var indbudt til at orientere om et feltstudie i 

Jyderup fra 25/11 til 2711 og om projektet ”Nye veje i Naturpark Åmosen”.  

Et hold studerende fra RUC kommer til Jyderup den 25/11 og modtages af Rikke og Preben, der kort 

fortæller lidt om byen. Herefter skal de studerende rundt i byen og tale med borgere og nøglepersoner. 

De arbejder med 4 temaer: Erhvervslivet i Jyderup, Ruter og Landskaber, Turisme og Jyderup By samt 

Attraktive byrum, Styregruppen kommer med forslag til borgere de studerende kan opsøge. De 

studerende er i ”felten” i dagtimerne og arbejder med erfaringerne om aftenen. Onsdag den 27/11 

holdes et åbent arrangement på Jyderup Højskole kl. 13 hvor de studerende overfor et panel fremlægger 

deres erfaringsindsamling og vurderinger. Alle borgere er velkomne til at overvære arrangementet. 

Preben indrykker annonce og taler med Jyderup Posten/Nordvestnyt om presseomtale. Det er lidt af en 

gave til byen at få denne mulighed for at blive set udefra, ikke mindst da studiets emner er særdeles 

relevante for den udvikling byen arbejder med. 

De to forskere orienterede om projekt ”Nye veje i Naturpark Åmosen” som de også er en del af. Da 

Jyderup ses som en vigtig port til Naturparken vil projektet i høj grad fokusere på Jyderup. Det kommer 

vi til at høre mere om i begyndelsen af det nye år.     

1. Styregruppens 7 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger. 

• Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,  

• Naturpark Åmosen naturrum i Jyderup,  

Omkring 70 borgere deltog i borgermødet med fordebat om lokalplanen for Campingpladsområdet.. 

Efterfølgende har både Jyderup Erhvervsforening og Jyderup Fonden afgivet høringssvar (se 

https://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/hoeringer/) med særligt fokus på at sikre, at der 

fortsat kan være campingplads på stedet og har i den forbindelse peget på, at det kommende 

naturrum skal indeholde tilstrækkelige servicefaciliteter til campingpladsen. Kommunen har bevilget 

500.000 kr. til den såkaldte mellemmodel for naturrummet. Preben skriver til de kommunale 

administration med henblik på at få skabt en forventningafstemning om kravene til servicefaciliterne.    

 

• Pilotprojekt Rådhus – tilsyneladende ophørt.  

Intet nyt, styregruppen er fortsat forundret over at politikerne som oprindelig har besluttet projektet 

tilsyneladende ikke har truffet beslutning om projektets ophør, selvom administrationen har meddelt 

at den har overtaget udlånet af lokalerne.     

• Projekt Bypark – Naturaksen, intet nyt 

• Projekt Attraktive Byrum,  

der er indhentet tilbud på diverese byrumsmøbler, endelig beslutning træffes af kommunen og 

byrumsrådet  

• Projekt Grøn Bymidte, 

Der er indhentet tilbud på plantning af træer med mere, endelig beslutning træffes af kommunen og 

projektgruppen 

 

• Bosætningsstrategi, 

Der deltog ikk helt så mange borgere i mødet om boligstrategien, som vi havde håbet, men oplæg og 

borgerkommentarer pegede ret entydigt på, at der er behov for alle typer af boliger og 
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byggegrunde.Styregruppen har efter ønske fra kommunen udarbejdet en opsamling på borgernes 

ønsker med mere. Opsamlingen kan læses her: https://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-
fra-borgermoeder/  

  

2. Udviklings- og bosætningsstrategi for Jyderup 

De 7 aktuelle pejlemærker har efterhånden fået et andet liv.  De to første må vi gå ud fra på en eller 

anden måde er på skinner, det betyder ikke at de ikke skal følges tæt, meget kan gå galt endnu, men der 

er en planlægning. Rådhuset er ophørt, Attraktive Byrum og Grøn bymidte afsluttes ved årets udgang. 

Naturaksen lever, men skal have sin tid. I handleplanen er der to væsentlige projekter tilbage, som indtil 

videre ikke har haft politisk opbakning, Bymidteplanen og Drift og vedligehold. Det er måske endog de 

to vigtigste projekter i en byudviklingsmæssig sammenhæng. Både byudviklingstrategi og 

bosætningsstrategi er af stor udviklingsmæssig betydning, men kommunens handlerum ser ikke stort ud 

og handleviljen – der, hvor der trods alt kan handles - skorter det måske på. Har vi brug for at finde en 

ny strategi for Jyderups udvikling baseret på private initiativer? Spørgsmålet hænger lidt i luften  

 

3. Lokalforums rammer 

Fortsat drøftelse fra sidste møde. Vi er enige om, at der er behov for en revurdering af styregruppens 

opgaver og arbejdsform. Vi vil derfor indbyde repræsentanter fra foreningslivet, erhvervslivet og 

institutionerne til et møde i januar for at fremlægge vore tanker og lytte til, hvad de synes, der er behov 

for. Dette møde skal danne baggrund for et efterfølgende borgermøde om lokalforums rammer.  

 

4. Orientering om møder og projekter mm. 

• Parkering ved biblioteket, dialogen med kommunens administration har båret frugt, 

parkeringsreglerne bliver ændret fra max 15 minutter døgnet rundt til 2 timer fra 10 til 17 på 

hverdage. 

• Møder om aprilfestivalen, den var slået stort op fra kommunens side med meget andet en 

teaterforestillinger, ambitionsniveauet er sænket en del, men der vil fortsat kunne trækkes en del 

teaterforestillinger for børn og unge til Jyderup. Kulturgruppen og Det gode Børneliv arbejder 

sammen med institutioner og skoler 

• Status på møde med politikere (Sejlads på søen og Infrastruktur), Preben arbejder på sagen 

• Lystændingsfesten den 29/11, Jesper og Preben repræsenterer lokalforum 

 

5. Næste møde mandag den 2. december 2019 

 

6. Eventuelt 

Når kommunen udlåner Skarridsøsalen til egne brugere, der ønsker at benytte projektor og/eller 

lydanlæg skal teknisk service sørge for at tænde og slukke anlægget. Ved udlån til alle andre, skal 

kommunen orientere det tekniske team (Søren, Gert, Kim eller Preben) senest en uge før arrangementet 

skal finde sted. Preben skriver til ”Kultur og Fritid”.   

 

Referat: Preben 
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