
 

 

Jyderups Fremtid   

         den 4. december 2014 

         Møde nr. 6 

 

 

 

             

     Referat 
 

af bestyrelsesmøde torsdag den 27. november kl. 8,00 i Stationsbygningen. 

 

Deltagere: 

Anders Baagland, Maise Norlin, Søren Bøtker Pedersen, Erik Just P edersen og Erik Madsen. 

Afbud fra Kjeld Kallenbach og Thomas Nissen. 

 

 

1)Referat sidste møde: 
godkendt. 

 

2)Opfølgning fra tidligere møder: 
 

Vi har bestilt PBS-løsning fra Nets. Ansøgning indsendes af Erik Just. Der udarbejdes faktura til de 

medlemmer som har afleveret indmeldelseskort så de kan blive meldt ind.  

Kontrol af om alle der ønsker af give ekstra bidrag har modtaget regning. 

Dem som har givet et større bidrag skal også oprettes i medlemskartoteket, så de næste år modtager 

opkrævning på medlemskab. 

 

b)Barometer: 

Det kommer op på Stationsbygningens østgavl i dag, så det er klar til Lystændingsfesten i morgen. 

 

b)Jyderup Posten: 

Formanden kontakter JyderupPosten for foto og omtale.  

Det samme gælder NordvestNyt. 

 

c)Logo: 

Et eksempel  blev drøftet. 

Vi ser gerne et revideret forslag. 

Dele af logoet skal kunne bruges af alle grupper i byen. 

Der må gerne indgå enten noget grønt/natur, f.eks. havørn eller partier fra naturaksen. 

 

3)Lystændingsfesten den 28. november: 

 

Vi har en stand fra kl. 15-20. 

Det blev aftalt, hvad vi hver især bidrager med. 

Vi håber på en del tilmeldinger. 

 

4)Skal vi markere os på borgermødet om Naturaksen den 27. november? 

 

Ja, vi placerer os ved et bord med postkort og PC-er med henblik på medlemstegning. 

Søren Bøtker vil kort orientere om foreningen. 



 

5)Orientering, bl.a. fra Bygruppens møde og nedsættelse af tværgående plangruppe: 

 

Erik M. orienterede kort om nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe, der skal tage de fornødne 

initiativer til igangsætning af projekt Bymidteplan. 

Den skal have 5-6 medlemmer, der udpeges således: 

-2-3 medlemmer fra Bygruppen 

-1 medlem fra Netværk for bæredygtighed 

-1 medlem fra Fyrtårn 4450 

-1 medlem fra Infrastrukturgruppen (Preben Gajhede) 

 

Plangruppen (Preben Gajhede) vil invitere borgmester og planchef til et snarligt møde, dels for at 

orientere om vore ønsker og initiativer vedrørende bymidteplan, dels for at opnå tilsagn fra 

kommunen om at støtte byens ønsker – såvel økonomisk som teknisk. 

 

6)Hvordan får vi flere medlemmer i foreningen? 

 

Vi markerer os på Borgermødet i aften og til Lystændingsfesten i morgen. 

Desuden ønsker vi avisomtale, jfr. Pkt. 2b ovenfor. 

Vi håber, det resulterer i flere medlemmer. 

 

Yderligere tiltag for at synliggøre foreningen blev drøftet. 

Måske lave et samlet/bredt fremstød over en kort periode? 

 

7)Skal vi lave en pjece om foreningen? 

 

Det blev drøftet, uden at vi nåede til en beslutning. Vi overvejer til næste møde. 

 

Vi drøftede byens tre hjemmesider. 

Der er stor søgning til jyderupsfremtid.dk, den mangler måske noget information og/eller en 

tydeligere henvisning til jyderup.dk, som vi har ment skulle være byens hovedhjemmeside. 

Der er enighed om, at der alle tre steder mangler information om, hvordan alle byens 

arbejdsgrupper/fora er organiseret. 

 

8)Eventuelt: 

 

a)Formanden orienterede om, at udvalgsformændene har drøftet koordinering, og at de 

regelmæssigt vil mødes. 

 

b)Infoskærme: 

Den første skærm er sat op i SuperBrugsen. 

De øvrige 4 vil snarest blive sat op. 

Det går godt med at indgå reklameaftaler. 

 

c)Hjemmesider: 

se ovenfor under pkt. 7. 

 

d)Det næste møde skal bruges til en mere strategisk diskussion om, hvad foreningens formål er og 

hvordan bestyrelsen kan opfylde disse mål, herunder hvordan vi skaffer flere medlemmer og flere 

sponsorkroner. 

Mødet forventes derfor at strække sig over længere tid end ellers. 

Det forventes at blive i Jyderup Hallen. Der bestilles lidt mad. 



 

Næste møde: 
Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 16,30. 

 

Erik 

 

 

Hjemmearbejde til: 

Avisomtale – Erik J. 

PBS ansøgning – Erik J. 

Kontrol af at alle, der vil yde ekstra bidrag har modtaget opkrævning – Maise 

Oprettelse af dem, der har givet ekstra bidrag i medlemssystemet – Maise 

Faktura til de medlemmer, der har afleveret indmeldelseskort – Maise 

Pris på layout på hjemmesiden – Anders B. 

 

 


