
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 2. marts 2022           
kl. 19.00 

    

 

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

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 Godkendt 

 

Økonomi og medlemmer 

Budget fremlægges af Leise. 

Budget 2022 blev gennemgået af Leise med 

henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen. 

 

Der foretages intern revision af regnskab 2021 den 

10. marts 2022. 

Budget 2022 blev godkendt. 

 

Indkomne ansøgninger 

 

Ingen   

 

Markedsføring Der skal tages billeder af projekter og lægges på 

Facebook.  

Der skal laves årshjul i samarbejde med 

Erhvervsforeningen.  

Projektejere kan udtale sig til opslag på Facebook 

om, hvad støtten har betydet for realiseringen af 

deres projekt.  

Vi skal se på en ny hjemmeside. Niels spørger 

konsulenten, der lavede fondens hjemmeside. 

Ramme på 5000 kr. til hjemmesiden. 

Vi skal have set på nyt tøj til bestyrelsen til brug ved 

arrangementer (polo og softshell jakke.). Vi kan evt. 

søge frivillighedsrådet. 

Det blev besluttet, at alle i bestyrelsen skal komme med 

forslag til bedre markedsføring af Jyderups Fremtid til 

Anja og Steffen.  



 

Deltagelse i arrangementer Vi skal have lavet et årshjul jf. punktet om 

markedsføring.  

Vi kan evt. deltage på Temapladsen (uge 21) og 

Smag på Jyderup den 21. maj 2022. Sankt Hans 

den 23. juni 2022 og byfesten 3. september 2022 er 

også mulige arrangementer mht. deltagelse. 

Herudover lystændingsfesten 25. november 20022 

og JJ-dag (28. oktober 2022).  

 

 

 

Forberedelse af 

generalforsamlingen 

Afholdes den 20. april 2022 kl. 19.00 på 

Præstegården i Jyderup. Der serveres Jyderups Jul 

fra fad og kaffe & kringle. Bestyrelsen mødes kl. 

18.00. 

 

Vedtægter skal opdateres jf. sidste 

generalforsamling. 

 

Formanden skriver indkaldelse og dagsorden og 

sender den ud til medlemmer pr. mail. Niels lægger 

dato samt dagsorden ud på hjemmesiden. 

Steffen/Anja lægger nyheden på Facebook.  

 

Niels spørger de 2 emner til nye 

bestyrelsesmedlemmer, om de fortsat har interesse 

for at stille op til valget.  

 

 

Eventuelt 

 

 

 

Der står 24 kasser Jyderups Jul hos Claus, som 

flyttes over til Leise. Michael og Claus leverer dem 

til Leise i weekenden.  

 

 

 

 



Næste møde Generalforsamling den 20. april kl. 18.00 på Præstegården + mandag den 30. maj kl.18.30 i hallen 

    

 


