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Referat fra styregruppens møde mandag d. 6/1 2020 kl. 15.00. 

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

Jensen og Christian Fonnesbech-Aagaard.  

1. Borgermøde om Ung Holbæks nye ungdomsklub i kælderen under biblioteket. 

Da lederen af den kommende ungdomsklub i Jyderup, Petter Bak, var blevet forhindreti at deltage, 

ikkeudgik punktet. Vi indbyder gerne til borgermøde. Preben aftaler nærmere med Petter Bak. 

 

2. Lokalforums rammer 

Den mulige deltagerkreds til mødet den 28/1 er reræsentanter for foreninger, institutioner og projekter i 

vores lokalområde, ca 50 personer. Forslaget til indbydelse blev godkendt. 

 

3. Status på Naturrummet 

Der er aftalt møde mellem Jyderup Fonden og kommunen for at sikre, at campingområdet i den nye 

lokalplan bliver af samme omfang som i dag. Det er nødvendigt løbende at følge op på planlægningen. 

 

4. Status på placering af det nye børnehus 

Det ventes, at kommunalbestyrelsen beslutter - efter anbefaling fra administrationen og børnehusets 

ledelse og forældreråd - at placere det nye børnehus på et areal nord for præstemarksbebyggelsen. 

Styregruppen bakker op om denne placering, men opfordrer til at administrationen inddrager skovejeren 

og foreningslivet i den videre proces. Administrationen har indbudt styregruppen til en orientering om 

placeringen og det videre arbejde. Rikke og Preben deltager. 

  

5. Turismeindsats 

Erhversforeningen arbejder med sagen 

 

6. Orientering om møder og projekter mm. 

• Aprilfestivalen, der tegner sig lokalt et spændende program med teaterforestillinger om formiddagen 

for institutioner og skoler, workshops ved Det gpde Børneliv om eftermiddagen og forestillinger ved 

Kulturgruppen sidst på dagen. Alt afhænger dog af, hvad der fra centralt hold vil blive tildelt af 

forestillinger til Jyderupområdet. 

• Indvielse af Istidsruten, erhversforeningen arbejder med sagen. 

• Skvulp, der planlægges med et større telt til alle lokalfora.. Det gode Børneliv som sidste år 

planlage og gennemførte vores repræsentation på Skvulp, er i år engageret i en større arrangement 

for børn på Skvulp.Vi får meget svært ved at præsentere lokalområdet, med mindre vi kan inddrage 

andre uden for styregruppens kreds.  Preben undersøger hvad der forventes af lokalområderne. 

 

7. Næste møde mandag den 3. februar 2020 

 

8. Eventuelt 

Intet 

 

Referat: Preben 


