
 
 

 

 

Nyhedsbrev nr. 1 til foreningens medlemmer    oktober 2014 
 

 
Som medlem af Jyderups Fremtid modtager du hermed foreningens første nyheds-
brev, som omhandler det arbejde, der foregår i foreningen. 
 
Vi har planer om at udsende nyhedsbrevet fire gange årligt. 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

- Bestyrelsen 
- Foreningens hjemmeside 
- Medlemsskab 
- Nuværende projekter 
- Markedsføring og synliggørelse af foreningen 

 
 
Bestyrelsen 
Siden foreningen blev stiftet den 24. juni i år, har vi holdt fire bestyrelsesmøder.  
På det første møde konstituerede bestyrelsen sig således: 

- Formand Erik Just Pedersen 
- Kasserer Maise Norlin 
- Sekretær Erik Madsen  

De første møder har bestyrelsen brugt på at få alle de praktiske ting på plads, så som 
det elektroniske medlemssystem, regnskabssystem, opbygning af og struktur på 
hjemmeside, behandling af projektforslag, sponsorater, kontakt til byens arbejds-
grupper, markedsføring og synliggørelse af foreningen. 
 
 
Hjemmeside 
Jyderups Fremtid har sin egen hjemmeside www.jyderupsfremtid.dk, hvor nye 
medlemmer kan tilmelde sig, og hvor du kan læse om alt, hvad der sker i foreningen.  
Ud over foreningens vedtægter og formål, vil du bl.a. kunne læse alle mødereferater 
fra bestyrelsesmøderne, hvilke projekter foreningen støtter, aktiviteter i foreningen 
samt hvilke virksomheder, foreninger og privatpersoner der yder sponsorater eller 
personlige bidrag til foreningen. 
 
Jyderups Fremtid bakker op om, at www.jyderup.dk skal være den hjemmeside, som 
alle, der vil vide noget om Jyderup, går ind på. Fra den side henvises der med links til 
andre hjemmesider som beskæftiger sig med byens ”ve og vel”.  En af disse er 

http://www.jyderupsfremtid.dk/
http://www.jyderup.dk/


www.jyderupvision.dk  hvor der informeres om alle de grupper der er under Jyderup 
lokal Forum. Hjemmesiden administreres af  kontaktgruppen for Jyderup Lokalforum.  
 
 
Medlemsskab 
Vi er allerede godt på vej mod at have 100 medlemmer. Vores ambition er at nå 500 
medlemmer inden udgangen af 2015. Det er et ambitiøst mål, men absolut realistisk. 
Det kræver dog en målrettet indsats, en synliggørelse af foreningen og sidst men 
absolut ikke mindst, at vi får gennemført nogle gode projekter, som borgerne har lyst 
til at støtte igennem et medlemskab af foreningen. 
 
Du kan hjælpe os i bestræbelserne på at få flere medlemmer. Hvis du i din 
omgangskreds har personer, som ønsker at bakke op omkring udviklingen af Jyderup, 
så skal du blot få dem til at gå ind på www.jyderupsfremtid.dk  under fanebladet 
”Indmeldelse”. Med dankortet ved hånden er betaling og medlemskab klaret på et 
øjeblik. Hvis både mand og kone ønsker at støtte foreningen, så skal begge to 
tilmelde sig og betale. Medlemskab for resten af 2014 koster kun 50 kr. og straks 
efter betalingen er gennemført, modtager du en kvittering via mail.  
 
Vi har medlemmer som gerne vil være med i foreningen og som ikke har mulighed 
for at tilmelde sig elektronisk, men har brug for at modtage et indbetalingskort. Det 
håber vi på at kunne afsende til dem inden for 2-3 uger, når Nets har behandlet 
vores ansøgning. Hvis du kender nogen, der gerne vil være medlem af foreningen og 
ikke kan betale elektronisk, så skal de mail deres navn, adresse til 
info@jyderupsfremtid.dk  
 
 
Projekter  
Den første ansøgning, som foreningen modtog, var fra Fyrtårn 4450.  
Fyrtårn 4450 er et netværk af erhvervsledere der har sat sig for at være med til at 
skabe ”Fyrtårne” der skal synliggøre Jyderup som et godt sted at besøge og bo i. 
De ansøgte om et tilskud til opsætning af fem informationsskærme. Skærmene skal 
opsættes på steder i Jyderup, hvor der færdes mange mennesker. 
Formålet med skærmene er få synliggjort alt, hvad der sker i Jyderup. På skærmene 
vil der komme informationer om alle aktiviteter i og omkring Jyderup, som f.eks. 
foreningsaktiviteter, torvedage, koncerter, foredrag osv. Den samme type aktiviteter, 
som du i dag kan se på www.jyderup.dk   
For at sikre at driften og opdateringen af informationerne på såvel skærmene som 
www.jyderup.dk , har arbejdsgruppen fra Fyrtårn 4450 udarbejdet et 
reklamekoncept på de to platforme, som kan aflønne de personer, som skal stå for 
arbejdet.  
 

http://www.jyderupvision.dk/
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Bestyrelsen fandt projektet meget relevant, da dette vil være med til at synliggøre, at 
Jyderup er en by med masser af aktiviteter. Derfor blev det besluttet at støtte 
projektet med 50.000 kr. til køb af informationsskærme. 
 
Ud over ovennævnte projekt er bestyrelsen bekendt med, at byens arbejdsgrupper 
arbejder med forslag til projekter for bymidteområdet og ”Naturaksen” langs 
Skarridsø. 
 
 
Markedsføring/synlighed 
Foreningen havde en stand ved Byfesten i Jyderup den 6. september. Der var rigtig 
mange der aflagde os et besøg. Ud over mange positive tilkendegivelser af 
foreningen, gode dialoger omkring udviklingen i Jyderup, fik vi 35 nye medlemmer 
på selve dagen.  
 
Vi gentager succesen med en stand til Lystændingsfesten den 28. november. Her vil 
der igen blive mulighed for en snak samt at blive indmeldt i foreningen. 
 
Ud over at deltage i byens aktiviteter, arbejder vi på, et centralt sted i byen, at få 
visualiseret, hvor mange penge foreningen får samlet ind i alt.  
 
Vi vil selvfølgelig også arbejde på, at få så meget pressedækning af vores aktiviteter i 
Jyderup Posten som muligt. 
 
Har du idéer til, hvordan vi kan synliggøre foreningen eller til hvordan vi kan få flere 
medlemmer, så skriv meget gerne til os på info@jyderupsfremtid.dk  
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 

mailto:info@jyderupsfremtid.dk

