
SHH Projektmøde den 08.01.2019 
 
Tilstede: Lasse, Kurt, Henrik, Niels, Lone (Søholmhus), Torben (Landsbyforeningen) Stig Holm 
(deltager) 
Referent: Lone 
Sted: Jystrup Aktivitetshus 
 

Projekt & Finansiering 
Ansøgningen om midler fra helhedspuljen er klar til at blive sendt afsted. Fristen er d. 15.01.19. 
Landsbyforeningen er ansøger (på vegne af Jystrups helhedsplan) og Søholmhus står som 
projektholder og dermed ansvarlig for projektets gennemførsel. Lasse tilretter ansøgningen, så det 
fremgår at det er projektholderens konto-nr. der står på ansøgningen og sender til Torben, til 
underskrift og returnering. Søholmhus tillægget til Jystrups helhedsplan vedlægges også. 
 
Lasse har været til møde med 4 medlemmer fra facilitetsgruppen i klyngesamarbejdet. En fra hver 
landsby. Der skal laves en kortlægning over hvilke faciliteter der findes i klyngen i dag. Der er sat 
datoer på og i Jystrup bliver det den 22. jan. Lasse indkalder de interessenter det vedrører. Det vil 
være fint hvis vi møder op til dette møde. Når alle 4 landsbyer har kortlagt deres faciliteter, samles 
den ”gamle/første” facilitetsgruppe og arbejder ud fra kortlægningen. Der er enighed om at hver 
landsby kan have egne projekter, som de andre så vil støtte op om. 
 
På næste projektmøde gennemgås vedtægterne og nedsættelse af kontingentet.  
 
  
  

Kommunikation 
Plan og boligudvalget har lavet en vægtet liste over kommunens bygninger. Søholmhus er ikke 
nævnt på denne liste. Men det er aktivitetshuset. Niels skriver til plan og boligudvalget så der kan 
blive fokus på at Søholmhus projektet kommer med i ejendomsstrategien.  
Niels skal flytte ejerskabet af domænet til Søholmhus cvr. Nummer - Kurt skal have adgang af Niels 
Teksten på den nye hjemmeside skal redigeres inden ansøgningen afsendes, så der ikke er opstår 
misforståelser.  
 
Torben fra Landsbyforeningen informerede om den nye hjemmeside jystrup.dk.  
 

 
 
 

Aktiviteter 
Lasse har sendt en mail til Ejendomsudvalget med anmodning om et møde. Der er kommet en 
tilbagemelding om at mailen er modtaget. Så vi venter på nogle mødedatoer. 
Jvf. referatet fra mødet på skolen d. 17.12.19 med skole og børnehuset, skal der udarbejdes et 
oplæg til en plan, som kan benyttes til at styre kommunikationen med kommunen efter. Planen 
rundsendes på mail og så vurdere vi hvornår der er behov for at mødes igen. 
 
Vi planlægger at holde generalforsamling d. 12. marts. Dette er afstemt med Torben fra 
Landsbyforeningen. 


