
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 24. januar 2022          
kl. 19.00 

    

 

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

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

  

 

Møde med Lokalforum 

Samarbejde, bankkonto og regnskab 

Jannick, Rikke og Martine fra Lokalforum deltog i 

mødet under behandlingen af dette punkt. 

Herudover er Kenny en del af Lokalforum. 

Lokalforum orienterede om deres aktiviteter og 

planer, og muligheden for at samle foreningerne i 

byen blev drøftet. Der blev spurgt til, om Lokalforum 

tager ansvaret for Jyderup Handleplan? Det havde 

de ikke taget stilling til. Lokalforum orienterede om, 

at de er blevet en forening, og de overtager derfor 

selv ansvaret for regnskabet for foreningen. Leise 

overdrager til Jannick. Lokalforum vil indkalde til et 

fællesmøde for foreningerne i Jyderup.  

Det blev besluttet, at Lokalforum overtager ansvaret for 

regnskabet tilbage fra 2021. 

 

Økonomi og medlemmer 

Godkendelse af regnskab 2021 

Budget 2022 

Medlemmer i restance (udmelding?) 

Opkrævning af kontingent 

Leise gennemgik regnskabet for 2021. Der er et 

lager på Jyderups Jul svarende til 9950 kr. (2 

tønder, 2 fustager og 24 kasser).  

 

Budget gennemgås på næste møde. 

 

Medlemmer, der ikke har betalt i 2 år, slettes. Der 

skal opkræves kontingent med betalingsfrist den 1. 

marts 2022.   

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen og sendes til de 

to kritiske revisorer.  

 



Indkomne ansøgninger 

Status på tilsagn og nye projekter 

Tilretning af ansøgningsskema 

Ingen indkomne ansøgninger. 

En lokal projektejer har bedt om at få en skriftlig 

tilbagemelding på ansøgningen, dvs., at tilsagn eller 

afslag meddeles skriftligt. Det vil fremadrettet blive 

en del af behandlingen af ansøgningen. 

 

Projekt Grøn Sammenhæng (støtte 9650 kr.) er 

gennemført med beplantning af træer ved 

Præstegården/Gadekæret) og Grøn Midte (støtte 

15.000 kr.) har opsat bænk og træ ved 

Stationscenteret. 

  

 

Status på Skarridsøhjemmet Niels gennemgik status på Skarridsøhjemmet set 

fra Jyderup Fondens side. Sagen afventer 

Ankestyrelsens afgørelse og herefter kan sagen 

(selve beslutningen om salget) indbringes for 

Ombudsmanden.  

 

 

Generalforsamling 2022 

Dato og sted 

Der skal findes en dirigent. Formanden spørger en 

mulig kandidat. Anja og Leise er på genvalg. Per 

genopstiller ikke. Bestyrelsen ser på nye kandidater 

til opstilling til bestyrelsen.  

Det blev besluttet at afholde generalforsamling den 20. 

april 2022 kl. 19.00. Lokation for generalforsamlingen 

undersøges bl.a. mulighed for afholdelse på 

Præstegården.  

 

Markedsføring Der skal ses på årshjul. Steffen og Anja ser på 

årshjulet. Der skal postes mere på Facebook. Der 

skal tages billeder af Grøn Sammenhæng og Grøn 

Midte samt Discgolf, så der kan lægges billeder og 

tekst om projekterne på Facebook. 

 

Der laves markedsføring af Classic og Jyderups Jul 

på Facebook for at få solgt restlageret. Salg af 

Classic køres først på Facebook herefter Jyderups 

Jul. Budskabet er, at salget af øllene går til at støtte 

Jyderups Fremtid. 

Det blev besluttet, at markedsføring sættes på som punkt 

til næste møde. 



 

Årets aktiviteter og deltagelse i 

arrangementer 

 Det blev besluttet, at deltagelse i arrangementer sættes 

på som et punkt til næste møde. 

 

Fællesmøde om samarbejde i byen 

med Lokalforum, 

Erhvervsforeningen og Jyderup 

Fonden samt evt. andre? 

 Lokalforum overtager jf. pkt. 1 ansvaret for at arrangere et 

møde mellem foreningerne.  

 

Status på Jyderups Jul og Classic Status blev givet under gennemgang af punktet 

regnskab. 

 

Efterspørgslen efter Classic har ikke levet op til 

forventningerne. Der er ikke flere Classic på lager. 

Der skal også vurderes på nye muligheder. 

Det blev besluttet at sætte produktionen af Classic på 

pause. Per orienterer Ølhunden om, at vi stopper med 

Classic pga. at efterspørgslen ikke lever op til 

forventningerne. 

 

Eventuelt 

 

  

 

Næste møde Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00 i Jyderup Hallen  

 


