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Kære alle på lokalforums mailliste 

 

 

Borgermøde om nye rammer for lokalforum 

Tirsdag den 17. marts kl. 19.30 indbyder styregruppen til borgermøde om lokalforums organisering. 

For alle, der interesserer sig for lokalforum, er det et vigtigt møde, hvor der skal træffes beslutning 

om en ny organisering, og hvor der sandsynligvis skal sammensættes en ny kontaktgruppe i stedet 

for styregruppen. Læs mere på ”Det Sker”: https://jyderup.dk/begivenhed/nye-rammer-for-

lokalforum-borgermoede/?instance_id=4394236 

 

Nye rammer for lokalforum 

Som det fremgår af omtalen under ”Det sker”, har styregruppen udarbejdet et forslag til nye rammer 

for lokalforum. Forslaget er vedhæftet denne nyhedsliste. Vi synes, det er vigtigt, at flest mulige får 

læst forslaget, så det kan drøftes og eventuelt med mindre ændringer besluttes på borgermødet den 

17. marts. Det er vigtigt at understrege, at lokalforum er et åbent forum, som selv beslutter, hvordan 

lokalforum skal organiseres. Hvis nogle af mødedeltagerne derfor ønsker større ændringer i 

forslaget eller måske ønsker en hel anden organisering og beskrivelse, er det absolut også en 

mulighed, og der kan så nedsættes en redaktionsgruppe, der kan udarbejde et nyt forslag til et eller 

flere efterfølgende borgermøder. Indtil der er truffet en endelig beslutning om lokalforums 

organisering, vil styregruppen fortsat varetage kontaktfunktionerne og sørge for afholdelse af de 

nødvendige møder.      

 

Dialogmøde på biblioteket 

Allerede onsdag den 11. marts er der også et borgermøde. Jyderup Bibliotek, Ung Holbæk og SSP 

(det kriminalitets forebyggende samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) har indbudt 

til dialogmøde på biblioteket kl. 16.30. Læs mere her:  https://jyderup.dk/begivenhed/dialogmoede-

om-jyderup-bibliotek/?instance_id=4394230 

 

Lokalplanerne for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet 

Kommunens planlæggere arbejder fortsat med de to lokalplaner, om alt går vel, vil de kunne 

komme i høring i maj måned. Det ligger fortsat fast, at Skarridsøhjemmet skal i udbud, men at 

Campingpladsområdet fortsat skal være kommunalt ejet, men drives i et samarbejde mellem 

kommunen, Naturpark Åmosen og eventuelt frivillige. Status på arbejdet kan aktuelt ikke følges på 

vores hjemmeside, men i referaterne fra styregruppen, som også ligger på hjemmesiden, er der som 

regel en kort status:  https://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-

moeder/   

 

Naturrummet på Campingpladsen 

Kommunen og Naturpark Åmosen forhandler i øjeblikket de nærmere betingelser for samarbejdet 

omkring naturrummet og campingpladsen. Naturpark Åmosen har påbegyndt et oprydningsarbejde i 

de nuværende bygninger forud for en nedrivning af bygningerne, som kommunen vil forestå. Heller 

ikke dette arbejde kan aktuelt følges på hjemmesiden, men Naturpark Åmosen har en Facebookside 

”Porten til Naturpark Åmosen”, som netop følger op på arbejdet omkring Naturrummet: 
https://www.facebook.com/Porten-til-Naturpark-%C3%85mosen-111775430184790/?epa=SEARCH_BOX 

 

Attraktivt Byrum og Grøn Bymidte 

Det kommunale handleplansprojekt Attraktivt Byrum er næsten afsluttet. I samarbejde med Ung 

Holbæk har kommunen opsat byrumsmøbler på bibliotekspladsen og rejst 4 store master til den 

sejldug, der senere på året vil blive spændt ud over møblerne. Der arbejdes fortsat med den grønne 

bymidte.   
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Projekt Sejlads på Skarresø 

Projektgruppen, der arbejder for at få udvidet sejladsområdet i Skarresø, har haft møde med nogle 

af politikerne fra Udvalget for Teknik og Miljø. Holbæk kommune har sammen med Kalundborg 

kommune afspærret en stor del af søen for at frede de havørne, der holder til på Magleholm. 

Projektgruppen mener, at afspærringen er alt for restriktiv i forhold til det, der er nødvendigt for at 

frede havørnene. Gruppen kunne på mødet med politikerne give flere gode eksempler på mindre 

restriktive afspærringer i andre dele af landet. Der var stor lydhørhed fra politikernes side, og det 

blev aftalt, at spørgsmålet om afspærringen skulle drøftes videre i udvalget. Det venter vi spændt 

på.    

 

Jyderups infrastruktur når motorvejen kommer! 

Lokalforums trafikgruppe deltog også i mødet med politikerne fra Teknik og Miljø. Formålet var at 

henlede politikernes opmærksomhed på de trafikale forhold i Jyderup, når den forventede 

omdannelse af Skovvejen til motorvej vil betyde nedlæggelse af ramper og lukning af veje. Også 

her var politikerne meget lydhøre. Både i Knabstrup, Mørkøv og Jyderup vil motorvejen få 

betydning for infrastrukturen. Politikerne vil derfor søge at få arrangeret en temadag, hvor de 

sammen med nogle eksperter på området, kan analysere behovet for eventuelle ændringer af 

infrastrukturen, således at den kommunale planlægning kan påbegyndes rettidigt.  

 

Ovenstående er to gode eksempler på, at politikerne gerne stiller op og er villige til dialog.     

 

Projekterne Jyderup Stilav og Brinken ved Sølyst  

har også gode erfaringer med politikernes bevågenhed. Stilavet har søgt om små 100.000 kr. til at 

genoprette søbrinken ved Sølyst. Pengene blev bevilget før jul og arbejdet vil komme i gang i løbet 

af foråret. Projekt Brinken ved Sølyst vil på hjemmesiden blive lagt ind under Jyderup Stilav, så 

arbejdet med søbrinken vil kunne følges på: 

https://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/jyderup_stilav/    

 

Aprilfestival 

I ugen fra den 20. april er der børneteaterfestival i Holbæk kommune, der bliver også flere 

teaterforestillinger og arrangementer i tilknytning hertil i Jyderup. Programmet udkommer i midten 

af marts. De enkelte forestillinger og arrangementer vil kunne ses i vores kalender ”Der sker” og 

hele programmet vil kunne findes som opslag, så snart det udkommer: 

 

Det sker: https://jyderup.dk/kalender/ 
 

Opslag:  https://jyderup.dk/opslagskategorier/kommunikationsgruppen/ 

 

Opslag 

Det er ikke helt enkelt at finde vore opslag, når vi engang reviderer hele hjemmesiden, vil vi prøve 

at gøre det nemmere. I øjeblikket findes opslagene nemmest ved at klikke på de små billeder et godt 

stykke nede på hjemmesidens forside under ”Opslag”.  Helt nede i bunden af hjemmesiden kan 

opslagene også søges på kategorier. 

 

Bemærk for eksempel opslaget om at søge værtskab for et dialogmøde: 

https://jyderup.dk/opslag/bliv-vaert-for-et-dialogmoede/ 

 

På gensyn den 17. september 

 

På styregruppens vegne 

 

Preben Gajhede 

 

Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette 

nyhedsbrev, så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk 
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Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på 

hjemmesiden: www.jyderup.dk 

 

Følg også www.jyderupsfremtid.dk og www.jyderupfonden.dk 

 

På Facebook: siden Jyderup.dk og gruppen Jyderup Lokalforum 
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