
Foreningen Jyderups Fremtid  

         Dato: 6. okt. 2017 

         Møde nr. 28 

 

     Referat 
 

fra bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober 2017. 

 

Mødedeltagere: 

6 medlemmer deltog. Der var afbud fra Jens Varling. 

 

1)Godkendelse af referat fra møde nr. 27 den 1. august 2017: 

Referatet blev godkendt. 

 

2)Ansøgninger om støtte: 

Ingen ansøgninger modtaget. 

 

3)Status på de støttetilsagn, vi har givet i år: 

a)Landart i skovene: uafklaret 

b)Tilskud til flagalle´: er betalt 

c)Etablering af Cafe´have på Skarridsøgade: Der mangler endnu en regning, men det samlede beløb 

vil ikke overstige det ansøgte maximum. 

 

4)Hvilke støttetilsagn fra tidligere år mangler at blive udbetalt? 

Der forelå en a´jourført ”projektliste”, som blev gennemgået. 

Projekt Visionstegninger for Naturaksen: pga. tidsfristen annulleres støttetilsagnet. 

Udsmykning af Bibliotekspladsen: Lokalforums styregruppe rykkes for en snarlig afklaring. 

2-3 projekter er gennemført, og støttebeløbene udbetales snarest. 

 

5)Køb af messestand og køler: 

Der er indhentet tilbud herpå. 

Ifølge mail af 11. august 2017 har vi besluttet at anskaffe messestander og køler for hhv. 3.875 kr. 

og 3.230 kr. + moms. 

 

6)Medlemshvervning og antal medlemmer: 

Kassereren oplyste, at vi nærmer os 600 medlemmer. 

Desværre er der nogle, der ikke har betalt kontingent for 2017. 

De kan ikke identificeres p.g.a. problemer med Mobilepay-betalinger. De forventes snarest løst, 

hvorefter Kjeld Kallenbach vil tage initiativ – eventuelt i samspil med ambassadørerne. 

 

7)Revision af folder: 

Niels Agerbo har revideret den. 

Formanden vil sørge for mangfoldiggørelse, så bestyrelse og ambassadører kan få et antal til 

uddeling. 

 

8)Eventuelt salg af ”Jyderups Vin”? 

Formanden har kontaktet en mulig leverandør. 

Bestyrelsen er indstillet på, at foreningen skal ”udgive” en rødvin, der skal hedde ”Jyderups Vin” 

og forsynes med foreningens logo. 

Formanden arbejder videre om pris, forhandlere m.v., så vi kan træffes beslutning på næste møde. 

 

9)J-dagen den 27.oktober: 



Bestyrelsen markerer fra kl. 20,00, at juleøllen ”Jyderups Øl” 2017 er klar til salg. 

Arrangementet foregår på Cafe´Habibi. 

De aktive ambassadører med ledsagere inviteres (Kjeld K.). 

Formanden kontakter pressen. 

Fra kl. 21,00 inviteres publikum til at komme og købe og smage øllet. 

Vi har ladet trykke et antal invitationer, som vi fremlægger og/eller udleverer. 

 

10)Eventuelt arrangement for tilflyttere i 2018: 

Vi er indstillet på, at lave ”vores eget” arrangement for tilflyttere og andre interesserede i 

forbindelse med erhvervsforeningens byfest i 2018. 

Endelig beslutning i begyndelse af 2018. 

 

11)Eventuelt: 

Lystændingsfest fredag den 24. november: 

Vi deltager med en stand. 

Aftales yderligere på næste møde. 

 

12)Næste møde  

Fredag den 27. oktober kl. 19,00 – 20,00. 

 

Erik Madsen 


