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Projekt & Finasiering 

Lasse og Torben (Landsbyforeningen) har afholdt møde på kommunen med Frank Nielsen og Karl Edward 

Tronthem. Fremadrettet vil Frank være projekt Søholmhus´ kontaktperson og der er oprettet en sagsmappe 

til de ting kommunen producere omkring projektet.  

Karl Edward undskyldte det forslag der for et stykke tid siden blev offentliggjort omkring bygningerne i 

Jystrup. Blandt andet at børnehuset skulle flyttes til skolen. Man arbejder på en ejendomsstrategi hvor man 

vurderer hvilke ejendomme der skal sælges og hvilke man kan klimaforbedre så de på sigt kan tjene 

udgiften ind. Man vil lave klimaforbedringer på Søholmskolen.  

Kommunen vil gerne i dialog med os om hvordan man kan bruge de kvadratmeter vi i forvejen har til 

rådighed bedre/anderledes. Og ud fra det opgøre hvor mange nye kvadratmetre der evt. skal udbygges 

med. Det er muligt at vi skal revidere på Søholmhus projektet i samarbejde med børnehuset og skolen. 

Karl Edward vil gerne i dialog med landsbyerne omkring Ringsted om faciliteter. Frank indkalder til møde på 

Søholmskolen med hovedinteressenterne i Jystrup inden sommerferien. 

Vi indkalder til møde med skole og børnehus inden kommunens møde, hvor Lasse giver en opsummering. 

I forhold til klynge facilitetsprojektet er der afholdt møder i de forskellige landsbyer. Lasse har lavet en 

struktur i Excel. Der skal evt. afholdes en workshop om hvad der skal prioteres. 

Lasse tager kontakt til DGI med hensyn til vores arkitektudgifter.   

 

Kommunikation 

Det er vores hensigt at få revideret vores hjemmeside. Vi er tilsyneladende blevet slettet på 

klyngehjemmesiden. Kurt kigger på det. Lasse er kommet med et forslag om at lægge små videoer ud på 

vores hjemmeside samt facebook gruppe. Lone undersøger hvem der optager de videoer brugsen lægger 

ud.  

 

Aktiviteter 

Vi har sat Søholmhus projektet på pause indtil vi har afholdt møde med kommunen og 

hovedinteressenterne.  


