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Projekt & Finansiering
Der er modtaget afslag fra Landsbyforum, på ansøgning om midler til at fortsætte realiseringen af Jystrups
helhedsplan, med følgende begrundelse:
”Projektet skal være screenet til bunds i Ringsted Kommune og have fået det fornødne grønne
lys i forhold til tilladelser og anvendelse af de ejendomme og arealer, der er skrevet ind i
ansøgningen og projektet. Dette er ikke tilfældet. Projektet er screenet, men med det udfald:
at kommunen ejer grundene og de to ejendomme, hvor det beskrevne projekt er tiltænkt.
Kommunen konstaterer, at der pt er flygtningebolig i den ene ejendom og kommunen er
uafklaret omkring fremtiden for den anden ejendom. Projektholder kan derfor ikke forvente, at
de to ejendomme, der er beskrevet i ansøgningen, kan anvendes”

Bestyrelsen og Landsbyforeningen står noget uforstående overfor afslaget - eftersom vi siden 2016, netop
har arbejdet i henhold til aftalen, indgået med kommunen, om at færdiggøre det igangværende
skitsearbejde, så kommunen fik Jystrups input til fremtidige brugsmuligheder, inden de afgøre fremtiden
for de to ejendomme på Skjoldenæsvej, der indgår i projektet.
Da vi fra Jystrups side har overholdt vores del af aftalen, står vi helt uforstående overfor at kommunen
tilsyneladende prøver at løbe fra deres!
Vi afventer tilbagemelding omkring et møde med Teknik og Miljøcenterchef Jeanne Skelmose Breinholdt så der forhåbentlig kan blive skabt afklaring omkring de aftaler, vi tidligere har haft med Ringsted
kommune, og hvad der ligger til grund for eventuelle ændringer fra deres side. Derefter vil bestyrelsen
vurdere om der fortsat er grundlag for at fortsætte det tidskrævende arbejde med projektet.
Søholmhus bestyrelsen har besluttet at sætte alle projektaktiviteter på pause, indtil der foreligger en
afklaring i forhold til ovenstående!

Kommunikation
Niels sørger for at flytte ejerskab af domænet til Søholmhus cvr. nummer.
Lasse giver Søholmskolen og Børnehuset en update omkring den nuværende situation.

Aktiviteter
Generalforsamlingen den 12. marts UDSÆTTES indtil der er skabt klarhed over foreningens fremtid. Opslag
skrives på facebook.
Landsbyforum afholder generalforsamling d. 28. marts i Vetterslev forsamlingshus, hvor borgerne fra
Jystrup opfordres til at deltage.

