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Referat fra styregruppens møde mandag d. 3/2 2020. 

Til stede Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klindt, Poul-Henrik Jensen, Christian 

Fonnesbech-Aagaard og Preben Gajhede. Petter Bak, leder af den nye ungdomsklub i Jyderup deltog under 

det tilføjede punkt 9 på dagsordenen.   

1. Evaluering af mødet om Lokalforums rammer og udarbejdelse af oplæg til drøftelse på et 

borgermøde. 

Der deltog omkring 30 i mødet. Der er ikke udarbejdet et referat fra mødet, men der var en god debat, 

der kom vidt omkring. Det var lidt svært at holde fast på hovedsporet omkring Lokalforums rammer. 

Nogle hovedsynspunkter var 

• Flere åbne møde med information om, hvad der sker i Jyderupområdet 

• Flere møder, hvor idéer kan drøftes og koordineres og måske også bredes ud til flere interessenter 

• Større åbenhed omkring styregruppen 

På baggrund af mødet har både Søren og Preben efterfølgende skrevet nye forslag til rammer. 

Hovedpointerne var fælles for de to oplæg, disse blev drøftet og der var enighed om at Søren og Preben 

sammenskriver deres forslag og sender det til kommentering i styregruppen. 

   

2. Fastlæggelse af borgermøde om Lokalforums rammer. 

Mødet holdes så snart som muligt, tirsdag den 10/3 blev besluttet. Efterfølgende er dette dog blevet 

ændret til tirsdag den 17. marts kl. 19.30 i Skarridsøsalen. På næste styregruppemøde drøftes 

mødeafviklingen. 

 

3. Drøftelse med Christian om gensidige forventninger til samarbejdet 

Christian vil gerne drøfte, hvordan hans timer som fællesskaber bruges bedst mulig i samarbejdet med 

lokalforum. Da lokalforums rammer inden længe muligvis ændres var der enighed om, at det vil være 

hensigtsmæssigt at gemme denne drøftelse til de nye rammer kendes.   

 

4. Hvordan kommer vi videre med resterende delprojekter fra handleplanen 

Delprojektet om Bymidteplanen blev ikke igangsat, idet politikerne ønskede at afvente resultaterne af 

projekterne Attraktive Byrum og Grøn Bymidte samt den generelle udvikling. De to projekter nærmer sig 

deres afslutning uden at de tilfører væsentlig ny viden om, hvad der er vigtigt for udvikling af bymidten. 

Omkring den generelle udvikling er det værd at notere, at Café Forsinket med held har søgt at skabe 

byliv på Skarridsøgade foran stationen og at der er kommet mere liv til rådhusbygningen. Det er 

elementer, der bør indgå i en bymidteplan. Vi er enige om at opfordre Projektudvalget for Udvikling af 

lokalområderne (PULO) til at genoptage behandlingen af dette punkt fra handleplanen. Et andet punkt 

fra handleplanen om Drift og Vedligehold (af byen) blev i sin tid afvist. Styregruppen vil dog også 

opfordre til at den beslutning bliver genovervejet. Preben sender opfordringen til PULO sammen med en 

sammenfatning af styregruppens løbende status på handleplanens enkelte punkter.  

 

5. Status på Naturrummet 

Jesper og Niels (fra Jyderup Fonden) har været til møde med administrationen. Det var et positivt møde, 

hvor de fik drøftet rammerne for overnatningsmuligheder – og typer af disse – på campingpladsområdet. 

Der var enighed om at der skulle sikres udvidelsesmuligheder for Naturrummet. Lokalplanerne for 

Campingområdet og Skarridsøhjemmet forventes færdige inden sommerferien. 
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6. Orientering om møder og projekter mm. 

• Orientering om møde om nyt børnehus den 29/1 2020 

Rikke og Preben har holdt møde med 2 medarbejdere fra ejendomsadministrationen for at drøfte 

borgerinddragelse i forbindelse med planlægningen af det nye børnehus ved Præstemarken. Det er 

aftalt, at de indbydes til et møde, hvor også ledelsen fra børnehuset deltager. 

• Møde med PULO den 24. marts 2020 

Det er positivt at PULO holder mødet i Jyderup og at der bliver mulighed for at evaluere de 3 

byudviklingsprojekter 

• Aprilfestivalen 

Intet nyt 

• Indvielse af Istidsruten 

Intet nyt 

• Skvulp den 18-19/6 

Vi har næppe mulighed for at deltage 

 

7. Næste møde mandag den 2. marts 2020 

 

8. Eventuelt 

Skovvejens skole spørger, om vi ønsker at deltage i læringsbazaren den 4/8 2020, vi må afvente 

lokalforums nye rammer. 

Søren deltager i møde med RUC med henblik på et eventuelt samarbejde med den gruppe af studerende, 

der arbejdede med temaet turisme under deres studieophold i Jyderup. 

Måske vil kommunalbestyrelsen også i år flytte nogle møder ud i lokalområderne. I givet fald vil vi gerne 

lægge lokalområde til og også gerne byde ind med et dialogmøde i tilknytning til.   

 

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

Petter Bak orienterede om den nye ungdomsklub, som er kommet rigtig godt fra start. Der er kun åbent 

mandag og onsdag, de unge kunne godt ønske sig nogle flere åbningsdage. Vi drøftede behovet for et 

borgermøde om ungdomsklubben, men var enige om, at ungdomsklubben selv løser opgaven med 

information til forældre om klubben. Vi drøftede dog også samtidig behovet for et møde omkring de 

problemer, der kan være i byen omkring stoffer og salg af stoffer. Problemerne omkring stofsalg er i høj 

grad noget politiet må tage sig af, men vi er åbne for nødvendigheden af et borgermøde, hvor en af 

vinklerne netop kan være, at ungdomsklubben er en del af det forebyggende arbejde.  

 

Referat: Preben 


