
Foreningen Jyderups Fremtid 

Den 23. maj 2018 

Møde nr. 32  

 

 

Referat 

     Bestyrelsesmøde d. 22.05.18 

 

Til stede: Claus Sørensen, Jens Varling, Kjeld Kallenbach, Niels Agerbo, Solveig Bondgaard 

Fraværende: Erik Madsen, Erik Just Pedersen 

 

1) Konstituering for det kommende år 

 

a) Valg af formand 

Claus Sørensen blev foreslået som formand. Claus indvilligede i at fortsætte endnu et 

år, men betingede sig, at hvert bestyrelsesmedlem påtog sig et område, som han/hun 

var ansvarlig for og ville forelægge på bestyrelsesmødet. Herefter takkede han for 

valget. 

 

b) Valg af kasserer 

Kjeld Kallenbach takkede ja til posten som kasserer for det kommende år. 

 

c) Valg af sekretær 

Erik Madsen, som havde meldt afbud til mødet, havde skriftligt tilkendegivet, at han 

godt ville fortsætte som sekretær. 

 

2) Fordeling af øvrige bestyrelsesopgaver 

Claus foreslog følgende ansvarsområder, som blev godkendt af de tilstedeværende: 

 Tovholder i forbindelse med torvedage: Erik Just  

 Facebook: Jens  

 Presse: Niels, Claus  

 Medlemskartotek: Kjeld, Erik Madsen, Solveig  

 



3) Godkendelse af referat fra møde nr. 31 

Referatet blev godkendt. 

 

4) Opfølgning på generalforsamlingen den 17. april, bl.a. forslag om 

”husstandsmedlemsskab” 

Drøftelse af forslag stillet på generalforsamlingen om husstandsmedlemskab. Bestyrelsen 

mente ikke, at forslaget ville ændre væsentlig på økonomien, da flere husstande i forvejen 

har tegnet to medlemskaber og der nok ville blive for mange problemer forbundet med 

det. Der køres uændret videre. 

Der var et fint fremmøde ved generalforsamlingen og den foregik uden problemer.  

Fremover skal der evt. kun afsættes en time til mødet. 

 

5) Regnskabsførelse, bl.a. kontering for de projekter, vi er regnskabsførende for. 

 

Da Erik Madsen ikke var til stede ved mødet og meget gerne ville deltage i behandlingen af 

dette punkt, er punktet udsat til næste møde. 

  

6) Medlemsantal 

-personlige 

-erhvervsdrivende 

 

Kjeld har opgjort antallet af personlige medlemskaber til 560 og erhvervsmedlemsskaber til 

18. Der er endnu et erhvervsmedlemskab fra SuperBrugsen på vej.  

 

7) Manglende betaling af kontingent for 2018 

 

Der er 216 medlemmer, som mangler at betale kontingent for 2018. Vi tager punktet op 

igen på næste møde. 

  

8) Cykelløb TDS den 16. juni 

-møde den 23. maj 

-løbet den 16. juni 

 

Claus deltager sammen med styregruppen i mødet med det primære formål at afstemme 

Jyderups Fremtids rolle i løbet. 

  

9) Evaluering af torvedagen den 5. maj 

 



Der var en usædvanlig god afsætning på øllet, som nok kan tilskrives det gode vejr og 

udstillingen af veteranbiler. Vi afsatte 3 fustager øl, men kunne nemt være kommet af med 

1 – 2 mere. I stedet blev der solgt en del dåseøl, som var til overs fra generalforsamlingen. 

Til næste torvedag den 2. juni er der bestilt 4 fustager med Humlefryd.  

Der var en omsætning på 4.100 kr., heraf et overskud på ca. 2.100 kr. Kjeld lader 300 kr. 

ligge i kassen, som vekselpenge til næste torvedag. 

Der blev tegnet 9 nye medlemskaber og 2 medlemmer fik betalt gammel gæld. 

 

10) Breve til erhvervsdrivende 

 

Kjeld tager sig af det. 

 

11) Persondataordningen 

 

Alle oplysninger om medlemmer skal slettes ved udmeldelse. Der må intet ligge tilbage! 

 

12) Eventuelt 

 

Lørdag d. 26. maj kl. 14 indvies den nye skaterbane ved Jyderup Skole. Jyderups Fremtid er 

inviteret til at deltage, da foreningen har været med til at finansiere banen. Kjeld kører op 

med banneret og Claus deltager som repræsentant for foreningen.  

 

Kjeld har søgt om spiritusbevilling til torvedagen den 2. juni. Der skal søges for hver gang. 

Kjeld og Erik Just deltager. Kjeld skal gå ca. kl. 12.15 og bliver afløst af Claus.  

 

Der skal være to til at stille op til torvedagene, da det er for hårdt alene. 

Trailer skal medbringes, så der ikke skal slæbes så langt.  

Da køleren har meget små hjul, skal den bæres, for at hjulene ikke skal blive ødelagt. 

 

Jens vil gerne have, at vi på næste møde har et punkt på dagsordenen, hvor vi drøfter, 

hvordan vi kan anvende facebook til at promovere foreningen tydeligere. Vi vil bl.a. gerne 

engagere flere unge mennesker, så måske var det en ide at målrette søgningen i retning af 

den gruppe. Vi kan evt. gøre en særlig indsats, når vi forhåbentlig om kort tid runder de 

600 medlemmer. 

 

Vi skal også på næste møde tale om muligheden for at anvende kortbetaling eller 

MobilePay som alternativ til PBS ved kontingentindbetaling. Vi har brugt alt for mange 

ressourcer på at inddrive gæld i det forgangne år, og det er ikke holdbart i længden. 



 

Ny mødedato 

Onsdag den 27. juni kl. 17. 

 

 

Referent: Solveig Bondgaard 

 

 

 

 

 

 

 

      


