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Bestyrelsens beretning ved Generalforsamling 16. marts 2016 i Stalden 

 

1. Møder i årets løb 

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, som var den 29. januar 

2015. 

2. Nyt Jystrup Hæfte 

Det tidligere udarbejdede hæfte, som har fået stor positiv omtale både lokalt og uden for 

sognegrænsen, trænger til en opdatering. Og ikke mindst, så er oplaget ved at være opbrugt. Det 

er besluttet, at vi udgiver et nyt oplag af Jystrup Hæftet i 2016 og i samme høje og lækre kvalitet. 

Med Jystrup Hæftet profilerer og markedsfører vi nogle af alle de natur-, kultur- og 

oplevelsesherligheder, vi har her hos os. Jens Christian vil gerne være projektholder på dette. Vi 

har gennem Landsbyforum søgt og fået bevilget knapt 10.000 kroner fra kommunens 

Temaudviklingspulje til produktion og distribution. Der er oprettet en Facebook gruppe, hvor alle 

hellere end gerne må indsende egne flotte fotos af vores område - både skøn natur og smukke 

bygninger, kulturelle aktiviteter, historiske seværdigheder og naturligvis med jystruppere i godt 

humør. Linket er: https://www.facebook.com/groups/1661471250796395/  eller søg på "Jystrup i 

billeder" på Facebook. 

3. Haveaffaldsplads i Jystrup 

Der har længe været ønsker om etablering af en haveaffaldsplads i Jystrup området. I den 

anledning havde vi et møde med kommune og Affald Plus den 27. januar 2015, hvor man pegede 

på et område ved Egemosevej. Herefter ville Affald Plus indlede forhandlinger med lodsejer. Siden 

har forhandlinger i retning af denne placering og flere andre muligheder mødt lidt udfordring. En 

afklaring foreligger endnu ikke, men det oplyses fra Affald Plus, at man nærmer sig en løsning, og 

at det er sandsynligt med en afklaring om 2-3 uger. 

4. Skolesti og rekreativ sti Jystrup-Vigersted 

En kommende sti fra Søholmskolen i Jystrup til Vigersted skole har været på dagsordenen i 

længere tid. Primært en sti, der skal tjene som trafiksikker forbindelse for skoleelever til og fra de 

to skoler, men naturligvis alle, som ønsker at benytte den - også til rekreative ture. Der har været 

koordineringsmøde med Vigersted lokalråd og man er enige om at tunnellen ved Ortved Plejehjem 

skal benyttes. Der er også enighed om en rute, der følger Jungsøvej til Nebs Mølle, herfra videre i 

nærhed til Nebs Møllevej syd om Nebs Mølle bebyggelsen og frem til skovbrynet mellem Nebs 

Møllevej kvarteret og skoven, hvor dette følges ned til tunnellen. gennem tunnellen, som skal 

opgraderes, forbi plejehjemmet på den vestlige side og videre langs skel ned til Ortvedlundvejen 

lige nord for åen. Herfra følges det gamle Hofor (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) spor til 

Vigersted. Denne ruteføring er meddelt til kommunen på et møde den 9. marts i år, hvor 

konsulent på opgaven Cowi også deltog. Kommunen er positiv over for den foreslåede stiføring og 

vil prioritere denne i det videre arbejde.  
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5. Skolesti bag om skolen ved Hvidsø 

Der er rettet henvendelse til Svenstrup Gods vedr. ønsket om at skabe en trampesti bag om skolen 

langs med søen, en strækning på ca. 300 meter, som vedligeholdes af frivillige og ikke giver nogen 

udgift for skoven. Skolen er positiv over for idéen og ser stor gavn af at kunne bruge den 

omkringliggende natur. Arbejdet med projektet er trægt, men fortsætter og vi håber på en 

afklaring i løbet af 2016. 

6. Sti rundt om Valsølille Sø 

Dette emne har også været oppe og vende i årets løb. Da det tegner til at være et omfattende og 

stærkt krævende projekt, har bestyrelsen valgt at lade det gå i venteposition. 

7. Friluftsguiden 

Sammen med lokalrådene i Haraldsted og Vetterslev deltager Landsbyforeningen i et netværk 

under Friluftsguiden. Formålet med projektet er at promovere de rekreative værdier i kommunens 

landområder og fremme befolkningens aktive brug af naturen, gennem etablering af et netværk 

på tværs af kommunens landområder. Frivillige indsamler oplysninger, ruter mm., der beskriver 

natur- og kultur seværdigheder i kommunen og sørger for indtastning af disse data til den 

grundlæggende database FriluftsData. Tommy er tilmeldt som fast deltager i projektet, og der er 

plads til en mere. Mere kan ses på http://www.friluftsguiden.dk/  

8. Skjoldenæsvej 67 og Multihuset 

Der har gennem længere tid været arbejde på forskellige modeller og muligheder for etablering af 

et Søholmhus Multihus, og man har med tilskud fra kommunen fået udarbejdet et 

skitseprojekt/masterplan hos DGI. Det ældre kommunalt ejede hus på nr. 67 indgår i planen. På 

baggrund af den pressede flygtningesituation er kommunen blevet pålagt at finde opholdssteder 

til mindst 87 flygtninge i 2016. Man har fra kommunens side udpeget nr. 67 som en mulighed for 

flygtningebolig for 8 mandlige personer, typisk i midten af 20'erne, fra Eritrea. Disse forventes at 

bo i huset midlertidigt, indtil der kan anvises en permanent bolig i kommunen. Dvs. en situation 

med gennemrejse af et ukendt antal personer op til 8 i alt angiveligt over en periode på 3 år. 

Landsbyforeningens budskab til kommunen er, at kommunens eventuelle anvendelse af huset til 

flygtninge ikke må forsinke og/eller forhindre Søholmhusgruppens samlede projekt omkring 

udvikling og etablering af Søholmhus Multihuset, hvilket også omfatter Skjoldenæsvej 67. Men da 

perioden er begrænset til 3 år - hvilket vi forventer overholdes - kan vi acceptere anvendelsen, idet 

der hermed også følger en istandsættelse for ca. kr. 400.000, som vi forventer vil kunne 

videreføres til efterfølgende brug af huset i det samlede projekt, Ydermere kan mange øvrige 

opgaver og forberedelser fortsætte uafhængigt af huset i 3 år.  

9. P-plads foran Brugsen 

Vi har undret os over de 4 søjler, der er opsat og således spærrer for parkering på "striben" over 

for Brugsen. Dette fordi, der er en trafiksikkerhedsmæssig udfordring ved passage, når biler 

parkeres uden for søjlerne og tit samtidig med parkering på cykelstien i den modsatte side. Det   
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viser sig at være en kommunal beslutning på et, efter vor mening, løst grundlag, nemlig at flere 

henvendelser til kommunen angiveligt skulle have advaret om utilstrækkelig fundering af p-

pladsen. Dertil kom, at kommunen ikke kunne "se" fortovet langs med pladsen. Vi indkaldte 

kommunens Vej & Park til et besigtigelsesmøde den 16. februar 2016 sammen med 

brugsbestyrelsen, hvor man efter nogen forhandling kom frem til, at man ville være positive over 

for en midlertidig løsning, der inkluderer fjernelse af de 4 søjler samt opsætning af et standsning 

forbudt skilt på den modsatte side. Senere vil man lade det afløse af en permanent ordning, der 

afklarer "det forsvundne fortovs" tilbagekomst og tvivlen om vedligeholdelse af det angivelige 

dårligt funderede parkeringsareal. Vi følger op i denne måned (marts). 

10. Landsbyfælled 

Der har været tanker om at skabe en landsbyfælled, hvor Jens Christian gerne ville være tovholder. 

Et forsøg på at danne en arbejdsgruppe og at tage kontakt til lodsejere samt at udarbejde oplæg til 

ansøgning om fondsmidler blev indstillet pga. manglende ressourcer og projektidéen er indstillet 

indtil videre. 

11. Oplevelsesstien 

Vi har indmeldt Landsbyforeningen som medlem i foreningen Oplevelsesstiens Venner 

12. Medlemsstatus 

Vi har i foreningen 154 indmeldte medlemmer. Man er velkommen til at bakke op om foreningens 

virke i vores lokalsamfund ved at indmelde sig. Det kan ske på http://jystrup.dk/medlem.aspx  

13. Jystrup Helhedsplan 

Landsbyforeningen har i lighed med de øvrige lokalområder på landet i kommunen udarbejdet en 

helhedsplan. Det er god og inspirerende læsning. Kan ses på http://jystrup.dk/hp.shtml eller som 

PDF fil på http://landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplan-jystrup/ Indholdet i helhedsplanen udgør 

grundlaget for at kunne søge kommunale puljemidler gennem Landsbyforum til udvikling af lokale 

projekter – som f.eks. Multihuset. 
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