
Foreningen Jyderups Fremtid 

         Dato: 25. juni 2015 

         Møde nr. 12  

 

      

    Referat 
 

af  bestyrelsesmøde mandag den 22. juni kl. 17,00 i sparekassens lokaler. 

 

Deltagere: 

alle syv medlemmer var mødt. 

 

1)Godkendelse af mødereferat fra sidste møde: 

Godkendtes. 

 

2)Brug af vore nye plakater m.m., herunder brug af lokale leverandører: 

Placering og brug af plakaterne m.fl. blev drøftet. 

Brug af lokale leverandører: 

Vi indhenter tilbud fra lokale firmaer, når de findes i byen/området.  

Vi indhenter pris hos to leverandører på et nyt barometer, der viser antallet af medlemmer. 

 

3)Hvervning af medlemmer: 

Vi har nu 308 medlemmer. Det er meget tilfredsstillende. 

Ambassadører: 

Kjeld mailer en liste med angivelse af ”distrikter” til bestyrelsen over dem, der har givet tilsagn. 

Listen offentliggøres ikke i første omgang. 

Medlemsfortegnelsen bør ikke udleveres til personer uden for bestyrelsen. 

 

4)Torvedagene: 

Forløbet den 6. og 20. juni blev drøftet. 

Overskuddet ved salg af drikkevarer den 20. juni tilfalder foreningen. 

Deltagere til den 4. juli og 1. august blev aftalt. 

Vi satser på salg af drikkevarer igen. 

 

5)LokalTelefonen: 

Vi tilslutter os ordningen om, at 10% af telefonregningen tilfalder foreningen, når et af vore 

medlemmer tegner abonnement hos LokalTelefonen. 

Foreningsvalg skal ske hos Euronics i Jyderup. 

 

6)Virksomhedsmedlemsskab: 

Forslag fra Søren Bøtker til drøftelse 

Vi tilslutter os forslaget om, at virksomhederne kan tegne et medlemskab på 500 kr. årligt. 

Iværksættes efter sommerferien. 

 

7)Campingpladsens fremtid, bl.a. dannelse af  en ”Jyderup Fond”: 

Søren Bøtker gav en kort orientering. 

Styregruppen har nedsat tre arbejdsgrupper, der skal arbejde med stiftelsen af en fond, som skal 

købe Campingpladsen. 

Forpagterparret holder op med udgangen af sæson 2015. 

 

8)Bibliotekspladsen: 

Forhåndsansøgning fra formanden for bygruppen om eventuel støtte til etablering af nyt dørhul 



m.m. med henblik på etablering af udeservering. 
 

Vi synes, at ideen er udmærket. 

Men vi kan ikke støtte projekter, der vedrører erhvervsdrivende. 

 

9)Oversigt over fonde ved Niels A. (se mail 11/6): 

Hvis vi har kendskab til andre relevante fonde, så meld det til Niels A., der vil sørge for, at listen 

løbende bliver udbygget. 

 

10)Indhold af kommende nyhedsbrev: 

Erik Just og Niels A. forfatter snarest et nyhedsbrev, der bl.a. skal omtale: 

Ambassadører – Virksomhedsmedlemsskab – LokalTelefonen. 

 

11)Eventuelt: 

ikke noget. 

 

12)Næste møde: 

mandag den 10. august kl. 17,00 i sparekassens mødelokale. 
 

 

Erik Madsen 


