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Til stede: Søren Bøtker Pedersen, Rikke Klint, Christian Fonnesbech-Aagaard og Preben Gajhede. Afbud fra 

Jesper Jørgensen og Poul-Henrik Jensen 

1. Evaluering af borgermødet om lokalplanerne for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet 

I mødet deltog omkring 60 i en pæn landing af borgere, politikere og kommunale medarbejdere på grund 

af Covid-19 var der dannet to hold som på skift var ved Campingpladsen og Skarridsøhjemmet. Det var 

fint at være på lokalplanernes lokationer, ikke mindst at byggefelterne på campingpladsen dermed kunne 

synliggøres. Opdelingen i 2 hold medførte dog, at mødeindholdet blev mere information og synliggørelse 

end dialog. Der var enkelte spørgsmål, der blev besvaret, men det var ikke muligt at danne sig et samlet 

indtryk af borgernes synspunkter på de to lokalplaner. Styregruppens høringssvar etager derfor i højere 

grad udgangspunkt i handleplanen for Jyderup og tidligere udtrykte borgerønsker. Høringssvarene kan 

læses på lokalforums hjemmeside.     

 

2. Forespørgsel om lokalforum vil tegne abonnement på app’en Radius25. 

Radius24 er et forsøg på at formidle seværdigheder, spisesteder og butikker med mere inden for en 

radius af 25 km. fra det sted, man står. Styregruppen finder idéen fin, men tror ikke helt på at app’en kan 

få en udbredelse, der berettiger til at levere indhold med mere. Jyderup Erhvervsforening sætter nu gang 

i en turismeindsats herunder om annoncering og de platforme, der skal anvendes. Vi tror, det er der, der 

skal satses og fravælger derfor Radius25. 

 

3. Indhold til kommunens hjemmeside om lokalområder 

Kommunens hjemmeside skal udbygge med bedre beskrivelser af de enkelte lokalområder. Redaktøren 

anmoder om forslag til indhold fra Jyderup. Preben udarbejder er oplæg til indhold.  

 

4. Orientering om møder og projekter mm. 

• Orientering om eventuelt nyt projekt mellem stationscentret og bibliotekspladsen, 

der er dialog mellem ejeren af stationscentret, nogle borgere og Ung Holbæk om eventuel hel eller 

delvis fjernelse af muren mellem de to områder. Der søges nu kontakt med kommunens 

ejendomsansvarlige for en nærmere drøftelse. 

• Indbydelse til kursus om hjemmesideprogrammet ”Wordpress”, Preben deltager muligvis  

• Nyt hospitalsvaskeri i Jyderup, herligt med en stor ny arbejdsplads i Jyderup. Der er nogle 

placeringsmæssige forhold omkring infrastrukturen, der skal på plads, vi håber på en god løsning.. 

 

5. Forslag om næste mødedato: mandag den 7. september 2020? Mandag den 24/8 blev valgt med 

borgermødet den 28/9 som foreløbigt eneste emne. 

 

6. Eventuelt 

I forbindelse med borgermødet på Campingpladsen er der spontant opstået et ønske om at få repareret broen 

ved Campingpladsen. Ud fra en umiddelbar betragtning var det et mindre projekt og Jyderup stilav påtog sig 

velvilligt at stå i spidsen for projektet og flere borgere meldte sig hurtig i facebookgruppen ”Jyderup Lokalforum” 

til at deltage i arbejdet og en borger var parat til at betale materialerne. Efterfølgende har det vist sig at broen er 

så medtaget, at alt undtagen de bærende søjler skal skiftes ud. Det er således et langt dyrere og mere 

tidskrævende projekt end første antaget. Da Naturpark Åmosen har planlagt at opføre en ny bro i tilknytning til 

naturrummet, må det derfor overvejes om broen bør repareres nu. Det er styregruppens fornemmelse efter 

dialog med Naturpark Åmosenr, at der kan gå flere år før en ny bro bliver etableret af dem, styregruppen 
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opfordrer derfor de involverede til at fortsætte med projektet, få udarbejdet et samlet budget for renoveringen og 

så søge midler til finansiering af materialerne.      

Referat: Preben 


