
 

Foreningen Jyderups Fremtid 

        Dato 12. august 2015 

        Møde nr. 13 

 

 

     Referat 
 

af bestyrelsesmøde den 10. august 2015. 

 

Alle 7 medlemmer deltog. 

 

1)Godkendelse af referat fra sidste møde: 

godkendtes. 

 

2)Torvedagene: 

Vi deltager (2 x Erik)  med en stand på den sidste torvedag/byfest den 5. september. 

Vi kan spørge vore ambassadører, om de kan hjælpe til. 

Vi er generelt tilfredse med vores deltagelse.  

 

Salg af øl og vand vurderes at have haft en positiv effekt på interessen for vores forening og har 

været med til at skabe en hyggelig stemning på torvedagen.. 

 

3)Jyderup Fremtids rolle i forhold til campingpladsens og Skarridsøhjemmets fremtid? 

Se under pkt. 8. 

 

4)Status på støttede projekter, bl.a. blomsterkummer 

Regnskab for etablering af blomsterkummer søges afsluttet. Erik M. kontakter Marianne fra 

erhvervsforeningen herom. 

 

Foreningens ”kassebeholdning” er på godt 300.000 kr. (incl. tilgodehavende på 50 t.) 

Søren B. laver et regneark over de projekter, hvortil vi har givet tilsagn om støtte. 

 

Principielt betaler vi ikke regninger, men udbetaler det tilskudsbeløb, vi har givet tilsagn om – dog 

maximalt de afholdte udgifter. 

 

5)Medlemshvervning og ambassadører 

Vi har nu 375 medlemmer. 

Vi accepterer Jim B´s tilbud på  at udskifte det nuværende beløbsbarometer på stationsbygningen 

med et medlemsbarometer for en pris af 1650 kr.  

Ambassadører: 

De fleste har sagt ja til at blive omtalt på hjemmesiden/nyhedsbrev. 

Ambassadørenes primære opgave er at hverve nye medlemmer og modtage eventuel betaling. 

Modtagne kontingentbeløb afleveres til bestyrelsen, primært Maise N. eller Erik M., som vil stå for 

den elektroniske registrering. 

 

Kjeld K. tager kontakt til ambassadørnetværket med hensyn til at lave medlemshvervning blandt 

forældrene i svømmehallen og Jyderup Hallen. 

  

6)Forslag fra Kjels Kallenbach om ”Jyderup-Øl” med foreningens logo, hvor hvert salg kunne give 

et afkast til foreningen. 

 



Søren B. udarbejder et forslag med priser, hvorefter dette drøftes med Brugsen ,Spar og Jyderup 

Hallen og vender tilbage med mulighederne. 

 

7)Økonomien, herunder overskud ved salg af øl og vand 

Drøftet under pkt. 4. 

 

 

8)Ansøgning om økonomisk ramme på 75.000 kr.  i forbindelse med oprettelse af ”Jyderup 

Fonden” 

Se arbejdsgruppens mail af 7. august. 

 

Bestyrelsen vedtog at give tilsagn om den ønskede ramme på indtil 75.000 kr. til juridisk  bistand 

m.v. i forbindelse med etablering af en ”Jyderup Fond”, der skal stå for et eventuelt køb af Jyderup 

Campingplads og/eller Skarridsøhjemmet. 

 

Niels Agerbo deltog ikke beslutningen, da han er medlem af den arbejdsgruppe, der arbejder med 

oprettelse af en fond. 

 

9)Ansøgning vedrørende projekt om ”Skaterbane i Jyderup”. 

Formanden videresender mail herom inden mødet. 

Bestyrelsen vedtog at yde det ansøgte tilskud på 5.000 kr. 

Vi deltager i arrangementet den 14. august på skolen. Vi medbringer det banner, der hidtil har stået 

på Bibliotekspladsen. 

 

10)Virksomhedsmedlemsskab 

Efter en nærmere drøftelse, er der enighed om at vente lidt med at kontakte virksomhederne om 

medlemskab. 

Det gælder også en  fornyet henvendelse om sponsorstøtte til virksomheder, der sidste år ville 

afvente udviklingen i medlemstallet m.m. 

 

 11)Mail fra Anders Reventlov om udsmykning af ”siloen” 

Det drejer sig om tanken ved varmecentralen på Lyngvej. 

 

Bestyrelsen er positiv over for et samarbejde om projektet med Jyderup Højskole. 

Vi kan først tage stilling til eventuel støtte, når vi kender mere til projektet og økonomien. 

 

12)Næste nyhedsbrev og dets indhold 

Formanden og Niels A. udsender snarest et nyhedsbrev. 

Hovedindholdet blev aftalt. 

' 

13)Eventuelt 

-Lokalforum holder informationsmøde for arbejdsgrupper  m.fl. den 27. august. 

Emne: drøftelse af ny organisation for lokalforum. 

-Søren Wolstrup fra Holbæk vil gerne orientere os om et projekt på næste møde. Tiltrådt. 

-Ekstern hjælp til at lægge vores logo på hjemmesiden. Tiltrådt. 

 

14)Næste møde: 

Tirsdag den29. September kl. 17,00 i Sparekassens lokaler. 

 

 

Erik Madsen 

sekretær 



 

 

 


