
Foreningen Jyderups Fremtid 

         den 27. maj 2015 

          Møde nr. 10 

 

 

    Referat 

 

fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj 2015 i Jyderup Hallen. 
 

Deltagere: Erik Just Pedersen, Kjeld Kallenbach, Erik Madsen, Søren Bødtker Pedersen, Thomas 

Nissen, Niels Agerbo. 

Afbud fra Maise Norlin. 

 

1)Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendtes. Referatet udsendes til medlemmerne, inden det lægges på hjemmesiden. Frist for 

eventuelle kommentarer er 3 dage. 

 

2)Konstituering: 

Valg af formand, kasserer og sekretær. 

Genvalg til alle poster: 

formand Erik Just Pedersen 

kasserer Maise Norlin 

sekretær Erik Madsen 

 

3)Opfølgning på generalforsamling, jfr. udsendt referat 

Vi mener ikke, der er behov for et ”husstandsmedlemsskab”, når flere  i en husstand kan blive 

medlemmer. 

Medlemmer uden mailadresse kan tilmeldes medlemssystemet med foreningens mail-adresse, som 

er: Info@aktiv-proces.dk 

Tegningslister i forretninger: se pkt. 6 under medlemshvervning.  

 

4)Ansøgning om støtte til musikarrangement den 26. dec. 2015. 

Er mailet ud den 7. maj 2015. 

Vedtaget ikke at yde støtte, da vi ikke giver tilskud til driftsmæssige aktiviteter. 

 

Der var i forbindelse med behandlingen af ansøgningen en principiel drøftelse af, hvad der kan ydes 

tilskud til. 

Bestyrelsen besluttede, at tilskud primært ydes til ”anlæg” og ikke til ”drift”.  

Ansøgere af tilskud fra Jyderups Fremtid skal selv sikre, at det projekt, som de søger tilskud til, har 

økonomi til den efterfølgende drift. Der er enighed i bestyrelsen om, at anlæg også kan være 

projektmodning, f.eks. udarbejdelse af skitseforslag m.v. 

Bestyrelsen vil fremover på Jyderup Fremtids hjemmeside under ”Projekter” vise både de projekter, 

som bestyrelsen har valgt at yde støtte til og de projekter som ikke har fået støtte, samt begrundelse 

herfor. 

 

5)Tilskud til anlæggelse af kunstgræsbane. 

Se formandens mail fra 12. maj. 

Banen tænkes placeret på den nuværende grusbane alternativt på træningsbanerne ved 

Præstemarken. 

Vi synes, at ideén er god. 

Når der foreligger et konkret projekt med finansieringsplan, opfordrer vi ansøgerne til at sende 

endnu en ansøgning på den støtte som de ønsker fra foreningen.. 



 

6)Design og markedsføring, jfr. Niels A. mail af 5. maj 2015 

Punktet gav anledning til en længere drøftelse om bestyrelsens aktivitetsniveau og arbejdsform. 

Et fælles design skal som det første omfatte et fælles logo. 

I designet indgår desuden plakater, standere og et andet barometer, der viser medlemstallet. 

Vi vedtog at lade Niels Agerbo kontakte et firma om udarbejdelse af logo og designlinje inden for en 

budgetramme på 5.000 kr. 

 

Medlemshvervning: 

I stedet for det hitdige ”postkort” er der enighed om at lave et folder, hvor vi fortæller om 

foreningen og med plads til medlemsindmeldelse. 

Tidsmæssigt kan vi kan ikke afvente logo m.m. (ovenfor). 

Derfor blev vedtaget, at Niels A. og Erik M.  snarest laver en folder, der også kan fremlægges i 

forretninger m.fl. 

  

Det blev foreslået at finde et korps af ambassadører, som kunne hjælpe med at hverve medlemmer. 

Der arbejdes videre med dette på næste bestyrelsesmøde. 

 

7)Orientering fra andre grupper: 

Udsat til næste møde. 

 

8)Eventuelt 

a)Puljer fra Sparekassen Sjælland: 

Formanden kontakter sparekassen. 

  

b)Nyhedsbrev: 

Formanden redigerer et nyhedsbrev til udsendelse omkring månedsskiftet. 

 

c)Facebook: 

Foreningens aktiviteter m.m. er omtalt under ”Jyderups Fremtid”. 

Der er rigtig mange, der besøger siden. 

 

d)Torvedage: 

Erhvervsforeningen har tilbudt at støtte foreningen med en gratis stand, hvilket bestyrelsen har 

takket ja til. 

Vi deltager med en stand lørdag den 6. juni. Niels A. og Erik M. passer standen.  

 

e)Tilgængelige puljer: 

Vi ønsker fortsat et møde med kommunen om kommunale og offentlige puljer. 

Formanden kontakter kommunen om mødedato. 

 

9)Næste møde 

Holdes som aftenmøde tirsdag den 26. maj kl. 19,00-22,00. 
Dagsordenspunkter er velkomne! 

  

Erik Madsen 

sekretær 

 

 

 

 


