
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 9. september 2021           
kl. 18.00 

    

 

Deltagere: Claus-Jørgen, Niels, Per, Anja (deltog ikke), Michael, Leise og Steffen 

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 Godkendt 

 

Konstituering af bestyrelsen Generalforsamlingen blev afholdt den 23. august 

2021 og alle bestyrelsesmedlemmer, der var på 

valg, blev genvalgt. Bestyrelsen skal konstituere sig 

på førstkommende bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: 

Formand Claus-Jørgen Sørensen 

Næstformand Michael Rasmussen 

Kasserer Leise Steensen 

Sekretær Niels Agerbo 

Øvrige ansvarsområder fortsætter uændret hos 

medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Økonomi og medlemmer Tilskud til Lokalforum på 33.000 kr. er overført fra 

kommunen til Jyderups Fremtids konto, da 

Jyderups Fremtid administrerer midlerne til 

Lokalforum. Resterende midler fra de foregående år 

er stadig hensat på Jyderups Fremtids konto. 

 

Der er kommet 22.000 kr. fra Friluftsrådet til 

udsigtspunktet ved Astrup. Søren Bøtker er 

orienteret.  

 

Ungdomsklubben har ikke fået udbetalt den støtte, 

som de fik godkendt 1. april 2020. Tilsagn er 

udløbet og midlerne bliver i Jyderups Fremtid. 

 

Lokalforum inviteres til at deltage i næste 

bestyrelsesmøde. Formanden opdaterer den tidligere 

indgåede aftale med Lokalforum om administration af 

midlerne fra kommunen. 



Grøn sammenhæng i Jyderup (træer langs vejen og 

springvand i gadekæret) har ikke fået udbetalt den 

støtte, som de fik godkendt 28. september 2020, 

men tilsagn er fortsat gældende. 

 

Væverforeningen har ikke fået udbetalt den støtte, 

som de fik godkendt 31. oktober 2020. Tilsagn er 

fortsat gældende. 

 

Der er ikke kommet nye medlemmer til foreningen. 

 

Indkomne ansøgninger 

 

Ingen indkomne ansøgninger.  

 

Status på øl Der er 336 Jyderups Classic på lager (28 kasser). 

Per har talt med Ølhunden, og der var enighed om 

midlertidigt at stoppe leveringen og aftale videre 

forløb i januar 2022. 

 

Der er bestilt 275 kasser og 15 stk. store fustager af 

Jyderups Jul og 25 stk. 5L fustager, som forventes 

at ville koste ca. 295 kr. i udsalg. 

J-dag afholdes 29. oktober. Bestyrelsen gør rent i 

Skarridsøsalen, når arrangementet slutter, da 

musikforeningen skal bruges salen lørdag. 

Formanden forhører sig om ekstra hjælp til at passe 

bare jf. tidligere arrangement samt tager kontakt til 

Kenneth Vester mht. musik.  

 

Jyderups Jul bringes ud til butikker, restauranter 

m.v. lørdag morgen (30/10) som vanligt dog 

anvendes 2 biler/trailere (Leise/Claus) til 

udbringning. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke stilles krav om 

medlemskab af Jyderups Fremtid ved fremmøde til J-dag. 

Endvidere besluttede bestyrelsen, at der ikke skal hyres 

vagt til arrangementet. 

 



Eventuelt 

 

 

 

  

 

Næste møde 29. september kl. 19.00 i Jyderup Hallen 

 

  

 


