SHH Arkitektmøde d. 23.10.2018
Tilstede: Lars (Landsbyforeningen), Rasmus og Christine (ark. DGI), Kurt. Lasse, Niels, Lone (SHH)
Afbud: Sanne, Henrik
Referent: Lone

Opsummering
Lasse startede med at give en opsummering på projektet siden sidste arkitektmøde. Søholmhus der indgår i
projektet, bliver pt. brugt som flygtningebolig. Men vi kan disponere over haven, som spejderne har taget i
brug. Vi har haft en god dialog med den forhenværende skolecenterchef. Der har været tale om at bygge
endnu en gymnastiksal til Søholmskolen, men da det blev forholdsmæssigt dyrt ville det
være en bedre investering at sætte pengene på projektet Søholmhus. Sammen med skolecenteret sendte
foreningen budgetforslag til kommunen i 2017 på 5 – 10 Mio. Dog uden modtagelse af svar retur!
Situationen er nu den, at både stillingen som direktør, centerchef og skoleleder er besat af nyt personale.
Der er aftalt møde med det nye personale samt hovedinteressenterne den 21.11.18.
Formålet med dette møde er at få igangsat processen omkring et skriftligt tilsagn fra kommunen til
projektet. Lasse vil høre om det kan være en god ide at invitere centerchefen for teknik og miljø, Kenni
Nielsen keni@ringsted.dk, 57626303, 20551033, samt én fra kultur og fritid, med til vores møde d. 23.11.18
Foreningen har søgt penge i helhedsplanspuljen til diverse projektaktiviteter i fase 2018 / 19. Christine er
blevet ringet op i forbindelse med ansøgningen, da ingen i kommunen havde hørt om projektet – til trods
for vores gentagne møder med borgmester, direktører, børne, skole og kulturforvaltning gennem de
seneste 5 år! Yderligere er projektet tydelig beskrevet som en væsentlig del af Jystrups helhedsplan, der
indgår i kommunens samlede planer for landområderne. Helhedsplanen har i øvrigt tidligere støttet
projektet med et større beløb.
Det er fra helhedsplanpuljen vi har søgt om penge og ikke i forbindelse med klyngesamarbejdet.

Klyngesamarbejdet
Christine gjorde også opmærksom på vigtigheden af at få vores projekt ind i klyngesamarbejdet.
Vi har holdt et møde med styregruppen for klyngen og de er ikke umiddelbart interesseret i at gå ind i
projekter vedrørende faciliteter. Det skal dog nævnes at klyngens arbejde ikke tager udgangspunkt i de
allerede etablerede helhedsplaner i de 4 lokalsamfund, men i stedet i en tilfældig borgerundersøgelse, der
med sin lille svarprocent, blot burde anvendes som endnu et styringsværktøj i forhold til helhedsplanerne.
Det er vigtigt at forstå at Søholmhus er en del af Jystrups helhedsplan og derved en del af grundlaget for at
Jystrup gik ind i et strategisk samarbejde med de 3 andre lokalråd. Et samarbejde der er igangsat med
formålet at løfte de eksisterende helhedsplaner (områder der fuld enighed om) op på et højere strategisk
nevieau, så både kommune og fonde bedre kan støtte landsbyklyngens arbejde.
Lars fra Landsbyforeningens bestyrelse vil se på muligheden for at Lasse kan komme blive deres
repræsentant til klyngestyrelsens møder. I referatet fra det møde hvor styregruppen blev etableret står der
at gruppen er dynamisk og at medlemmer kan træde ind og ud efter behov.
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Møde
Louise der er proceskonsulent på klyngesamarbejdet, deltager sammen med nogle repræsentanter fra
styregruppen, i vores projektmøde d. 13. november, hvor Landsbyforeningen for Jystrup & omegn også vil
være til stede.

Tiltag til opbakning blandt klyngens landsbyer
Det er et kardinalpunkt for Jystrups deltagelse i klyngesamarbejdet at der tages udgangspunkt i de
helhedsplaner som lokalsamfundene har arbejdet målrettet og intenst med de seneste 3-4 år, i tæt
samarbejde med Ringsted kommune.
Søholmhus projektet har aldrig bedt klyngen om deres anerkendelse, da det aldrig har været hensigten
med det strategiske samarbejde. Søholmhus søger ikke klyngens anerkendelse – Jystrup søger derimod et
bredt funderet strategisk samarbejde, med de øvrige lokalråd i klyngen, omkring helhedsplanerne.
Hvis ikke klyngen vil arbejde med strategiske tiltag, har Jystrup ingen interesse i samarbejdet og så
fortsætter Søholmhus arbejdet på vegne af Jystrups helhedsplan og derigennem inddrager relevante
interessenter i de 3 øvrige lokalsamfund.
• Der kunne laves et spørgeskema der er mere specifikt rettet imod tilbud i vores landsbyer.
• Fælles møder med beboere fra alle landsbyer.

Eventuelt
I forbindelse med vores ansøgning fra helhedsplanspuljen vil Rasmus (arkitekt) finde frem til det tilbud der
er givet på de projekttegninger der er lavet. Lasse skal sende dem videre til Mette Børgesen.
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