Styregruppen
4. juni 2020

Referat fra styregruppens møde mandag d. 8/6 2020 kl. 15.00
Til stede: Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Poul-Henrik Jensen, Rikke Klint og Preben Gajhede.
Afbud fra Christian Fonnesbech-Aagaard
1. Drøftelse af høringen om Campingpladsen og Skarridsøhjemmet
Målet er flere og forskellige overnatningsmuligheder i Jyderup. Det var udgangspunktet for temaet om
turisme i handleplanen. Det vigtige er at fastholde overnatningsmulighederne i begge lokalplaner. I
forhold til campingpladsen kan der blive tale om 2 faser. Fase 1 kan være er etablering af naturrummet
med servicefaciliteter til nogle former for overnatning. Fase 2 kan – efter behov - være en udvidelse af
servicefaciliteterne til flere overnatningsmuligheder.
Styregruppen vil søge at sikre et tæt samarbejde med Naturpark Åmosen ved udarbejdelse af planerne
for naturrummet.
Forvaltningen har foreslået, at borgermødet om Campingpladsen og Skarridsøhjemmet på grund af
Covid-19 afholdes som et ”Walk and Talk” møde med forudgående tilmelding. Styregruppen anbefaler,
at borgermødet holdes i Skarridsøsalen uden tilmelding, men efter ”først til mølle” princippet
2. Ny dato for borgermødet om lokalforums rammer.
Mødet søges afholdt mandag den 28. september kl. 19.00.
3. Drøftelse om eventuel ny lokalplan for bymidten.
I handleplanen for Jyderup anbefales det, at der udarbejdes en bymidteplan for Jyderups byudvikling.
Det er et af de få punkter fra planen, der endnu ikke er blevet igangsat. En bymidteplan er er en
udviklingsplan, der efterfølgende vil kræve udarbejdelse af en eller flere lokalplaner. Det kan blive en
tidskrævende proces, hvilket kan være problematisk i forhold til lokale igangsættere og investorer med
aktuelle ønsker om udvikling. Det kan derfor vise sig mere hensigtsmæssigt at ”springe” bymidteplanen
over og gå direkte til udarbejdelse af én lokalplan for hele bymidten, i givet fald med størst mulig
borgerinddragelse. Styregruppen er åben forfor denne mulighed.
4. Orientering om møder og projekter mm.
• PULO’s møde med os den 26. maj 2020
• Skolens læringsbazar i august er aflyst
• Topmøde om lokal udvikling søndag den 8/11, forslag til deltagerkreds afventer borgermødet den
28/9 om ændringerne i lokalforums rammer.
5. Forslag om næste mødedato: mandag den 3. august 2020. Godkendt.
6. Eventuelt
Intet
Referat: Preben

