
Foreningen Jyderups Fremtid 

     Dato: 30. marts 2020  

     Møde nr. 44 

Referat fra  

 

bestyrelsesmødet onsdag den 1. april 2020 kl. 19.30 afholdt ”sammen, hver for sig” via videokonference på 

Messenger. (Mødet var flyttet fra den oprindelige dato den 23. marts 2020.) 

Dagsorden: 

1) Referat fra sidste møde den 16. januar 2020. Godkendt 

2) Bordet rundt – ansvarsområder. Som ved de forrige møder breder emnet sig ud over de øvrige 

områder hvortil der henvises. 

3) Afvikling af generalforsamling. Oprindeligt planlagt til den 20. april 2020, men er udsat grundet 

Corona-krisen. Udkast til dagsorden forventes at foreligge til mødet. Generalforsamlingen blev 

drøftet og den blev fastsat til tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00 i Skarridsøsalen, der samtidig 

blev reserveret. Datoen blev fastsat ud fra et håb om at Corona-krisen var taget af til den tid og 

forsamlingsfriheden var genindført. Claus sørger for dirigent. 

4) Opgaver i 2020. Hvordan er det gået indtil nu og hvad er udsat eller aflyst grundet Corona-krisen? 

Opgaven omkring EURO 2020 (EM i fodbold) er udskudt til 2021. Nyhedsbreve fortsætter med Niels 

Agerbo som ansvarlig 

5) Hvordan bliver vi flere medlemmer i foreningen? Hvordan er de forskellige tiltag gået indtil nu? 

Jens Varling nåede byen rundt til de erhvervsdrivende med henblik på hvervning af nye 

medlemmer. Resultatet vil fremgå af de kommende medlemsbidrag. Niels Agerbo sørger for et 

nyhedsbrev hvor det fastslås at vi nu er oppe på de 600 medlemmer – og sørger samtidig for, i 

samarbejde med formand Claus Jørgen Sørensen at få opsat en streamer på gavlen af 

stationsbygningen, så det fremgår at der nu er de 600 medlemmer – og at dette foreviges via foto, 

meget gerne i Jyderup Posten (hvis dette kan nås inden den lukker op til påske 2020). Jens Varling 

oplyste at der p.t. ikke havde været meget liv på Facebook, men at han ville booste dels 

nyhedsbrevet – i små bidder – og også generalforsamlingens dato. 

6) Ansøgninger om støtte. Ansøgning modtaget og udsendes af formanden. Der var modtaget to 

ansøgninger om støtte. 

a. Ansøgning om tilskud fra UngHolbæk til opsætning af et basket-mål på bibliotekspladsen til 

brug for de unge fra ungdomsklubben. Ansøgningen lød på 9.645,- kr. Ansøgningen bevilget 

under forudsætning af de nødvendige tilladelser til opsætning er i orden. 

b. Ansøgning om tilskud fra Grundejerforeningen Elmegården til en diskgolfbane på et grønt 

område i Elmegården. Ansøgningen lød på 7.500. Ansøgningen bevilget. 

7) Økonomi, herunder kontingent. Kontingent fastsættes uændret. 100 for private medlemmer og 

500 for erhvervsmedlemmer. Kasserer Kjeld Kallenbach oplyste er der d.d. var kr. 184.360,05 kr. i 

kassen. Der er udsendt 613 medlemsopkrævninger, hvoraf mange betaler via Mobile Pay, hvilket 

giver lidt ekstra administration for kasseren. Der var som følge af Corona-krisen enighed om at 

skubbe betalingsfristen for private medlemmer til den 1. maj 2020 og for erhvervsdrivende til den 

1. august 2020. Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre til at man støtter de lokale 



erhvervsdrivende i området, så deres respektive erhverv overlever krisen. Kjeld Kallenbach oplyste 

at regnskabet var under udarbejdelse af R + R Gruppen i Holbæk. 

8) Eventuelt, herunder næste møde. Det blev oplyst at Jyderup Posten ophører – med sidste nummer 

inden påske 2020. Fremover bliver reklamerne via By og Land og Kalundborg Nyt. Næste møde 

fastsat til 27. maj 2020 kl. 19.30 i Sparekassens lokale (hvis dette er muligt til den tid.). 

 

Erik Just Pedersen 

Sekretær 

 

 

Bestyrelse fra foråret 2019: 

Formand Claus Jørgen Sørensen, info@jyderupsfremtid.dk, tlf. 22 65 67 22 

Kasserer Kjeld Kallenbach, kasserer@jyderupsfremtid.dk, 22 17 04 62 og kallenbach@outlook.dk  

Sekretær Erik Just Pedersen, erikjustpedersen@gmail.com, tlf. 52 37 05 01 

Bestyrelsesmedlem Niels Agerbo, drivsaatvej@yahoo.dk, tlf. 22 24 29 20 

Bestyrelsesmedlem Jens Varling, varling@mail.dk, tlf. 59 27 67 00 

Bestyrelsesmedlem Steffen Kisselhegn, steffen.kisselhegn@gmail.com, tlf. 25 15 38 39 

Bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen, mr070384@gmail.com, tlf. 23 27 15 50 
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