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Tilstede: Lasse, Kurt, og Lone 
Referent: Lone 
 
 
 
 

Projekt & Finansiering 
 
Ansøgning om penge fra helhedsplanpuljen til anlæggelse af en padel-bane blev afvist i maj pga. manglende 
tilladelser fra kommunen. Disse er nu kommet i stand, via hårdt arbejde fra Mads Boisen (teamleder i JIF 
Tennis). JIF/Landsbyforeningen har derfor indsendt en ny ansøgning i september. 
 
Fra at padel-banen skulle anlægges på tennisbanen tættest ved Børnenes Hus, er der nu givet tilladelse fra 
kommunen til at anlægge banen, på arealet (baneskråningen) mellem tennisbanerne og fodboldbanerne – 
uden at den optager plads fra nogle af de eksisterende baneanlæg. Dette anses for at være en mere 
optimal placering som samtidig også kan ses fra vejen, hvilket har været et vigtigt parameter for JIF’s 
ledelse. Planen er at starte anlægsarbejdet i løbet af foråret 2021. 
 
Projektgruppen har modtaget rigtig gode tegninger fra Lars Rasmussen (Landsbyforeningen for Jystrup & 
omegn) over skole, pedelbolig og Søholmhus. 
 
Børnenes Hus er udfordret på kapaciteten og en del børn i Jystrup har derfor ikke mulighed for at blive 
indskrevet, men sendes i stedet til nabobyerne. Dette er problematisk i forhold til sammenhængskraften 
mellem Jystrups børnefamilier og har også en negativ afsmitning på mulighederne for at skabe bæredygtige 
fritidstilbud i Jystrup. 
 
Bøde Vårmarken og Ålbækhuse forventer en større tilstrømning af nye borgere de kommende år, 
heriblandt børnefamilier, så problemet bliver kun større hvis der ikke gøres noget for at skabe nye 
institutionspladser. Muligheden for at indtænke disse i Søholmhus projektet giver rigtig god mening i 
forhold til de ”Kloge kvadratmeter” / optimal udnyttelse af eventuel ny bygningsmasse. 
 
 
 

Kommunikation 
 
N/A 
 
 

Aktiviteter 
 

Aktivitetshusets styregruppe er i dialog med Teknisk Forvaltning om opdatering af den nuværende 
brugeraftale, som er fra huset blev opført 1980. 
 
På grund af COVID-19 situationen er der ikke afholdt flere møder med institutionerne om ”Kloge 
kvadratmeter” i løbet af 2020. Lasse kontakter Ann for at høre om muligheden for mødes og fortsætte 
dialogen. 
 
Tegninger sendes til Ann og hvis det er muligt, kunne det være en god idé hvis tegninger påføres de enkelte 
lokalers anvendelse. Dette kan så være input til førstkommende møde. 


