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Sparekassen Sjælland og 3 ejendomsmæglere i 
Jyderup støtter Jyderups Fremtid 
 
Sparekassen Sjælland har besluttet, at alle nye 
kunder i Jyderup afdelingen tilbydes et års gratis 
medlemskab af Jyderups Fremtid. De 3 
ejendomsmæglere i Jyderup, Nybolig, EDC og 
Realmæglerne har ligeledes valgt at tilbyde alle 
boligkøbere i postnummer 4450 et års gratis 
medlemskab af Jyderups Fremtid. ”De nye kunder 
har taget godt imod tilbuddet om et års gratis 
medlemskab. Det sender et stærkt signal til både 
nye kunder og boligkøbere om, at Jyderup er en 
aktiv by.”, siger filialdirektør i Sparekassen 
Sjælland Jens Varling.   
  
Jyderup Fonden stiftes i april 2016 
 
Der planlægges i slutningen af april 2016 et 
borgermøde, hvor Jyderups Fremtid stifter 
Jyderup Fonden, og de fremmødte borgere 
vælger et bestyrelsesmedlem til Jyderup Fondens 
bestyrelse. Jyderup Fonden skal, når Holbæk 
Kommune går i udbud med campingpladsen og 
Skarridsøhjemmet, byde på Skarridsøhjemmet og 
campingpladsen med henblik på at udvikle 
campingplads, vandrehjem og restaurant på de to 
matrikler. Projektbeskrivelsen kan ses på 
www.jyderupsfremtid.dk.  Mødet annonceres 
senere. Mød op og støt det spændende projekt 
og Jyderup Fonden. 
 

 
Projektskitse til skaterbanen 

Generalforsamling i Jyderups Fremtid den 19. 
april 2016 i Skarridsøsalen.  
 
Den 19. april afholder Jyderups Fremtid sin 
årlige generalforsamling. Der er to 
bestyrelsesmedlemmer på valg, Erik Just 
Pedersen og Kjeld Kallenbach. De modtager 
begge genvalg. Der kommer nærmere 
information om generalforsamlingen. 
 
Cafe Habibi er kommet godt fra start 
 
Jyderups Fremtid støttede Cafe Habibi med 
20.000 kr., og bestyrelsen for Jyderups Fremtid 
er meget glade for at se det liv, som Cafe Habibi 
har tilført Skarridsøgade og Jyderup som 
helhed. 
 
Skaterbanen viser vejen frem 
 
Jyderups Fremtid støttede skaterbanen på 
skolen, som blev til på baggrund af nogle meget 
initiativrige forældre. Nu har forældrene fået 
400.000 kr. i støtte fra Realdania til at fortsætte 
projektet. Det spændende projekt kan ses på 
Realdanias hjemmeside www.undervaerker.dk 
Projektet er et flot eksempel på, hvordan 
borgerne i byen kan være til at udvikle byen, og 
bestyrelsen i Jyderups Fremtid udtrykker stor 
ros og anerkendelse til skaterbanens ildsjæle. 
  
Husk at betale kontingent 
 
En del af Jyderups Fremtids medlemmer 
mangler at betale kontingent for 2016. Det er 
vigtigt, at der bakkes op om foreningen, og 
pengene fra kontingentet er en vigtig 
indtægtskilde for foreningen, så der er midler til 
at støtte de mange gode projekter i byen som 
Cafe Habibi, skaterbanen, Jyderup Fonden m.v. 

http://www.undervaerker.dk/

