
Foreningen Jyderups Fremtid 

       den 30. juli 2016 

       Møde nr. 21  

 

 

     Referat  
 

af bestyrelsesmøde tirsdag den 26 juli 2016 kl. 16,00 i sparekassens mødelokale. 

 

Deltagere: 

Alle 7 medlemmer deltog. 

 

1)Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Godkendtes. 

 

2)Ansøgning om tilskud til etablering af hundeskov ved Dyremosevej: 

Projekt Hundeskov i Jyderup søger om tilskud på kr. 5.000 til etablering af hundeskov. 

Det vedtoges at yde det ansøgte tilskud, da vi mener, at en hundeskov vil understøtte en positiv 

udvikling af byen. 

 

3)Henvendelse fra Håndværker- og Borgerforeningen i Mørkøv med henblik på et eventuelt 

samarbejde: 

Det vedtoges, at deltage i et møde herom. Formanden og Jens Varling deltager. 

 

4)Beslutning om salg af juleøl igen (”Jyderups Jul”): 

Vi vedtog at bestille 2.500 flasker efter samme koncept som i 2015. 

Formanden arbejder videre med markedsføring og eventuelt før-jul arrangement. 

 

5)Deltagelse i torvedage 6/8 og 3/9: 

6/8: Claus Sørensen, Kjeld Kallenbach og Solveig Bondgaard.  

3/9: Erik Just og Solveig Bondgaard. 

Kun  ølsalg den 6/8. 

1-2 ambassadører kobles eventuelt på. (Kjeld). 

 

6)Møde med ambassadører den 10/6: 

Kjeld Kallenbach orienterede om et positivt møde. 

2 nye ambassadører har meldt sig. 

Det vedtoges, at anskaffe T-shirts og Fleecetrøjer til ambassadører og bestyrelse med påtrykt logo. 

Kjeld K. undersøger muligheden for sponsorering. 

 

7)Manglende kontingentbetaling for 2016: 

Kjeld K. har netop udsendt erindringsbrev til de pågældende. 

 

8)Medlemshvervning: 

Vi er i dag 491 medlemmer. Efter 1. juni har 52 meldt sig ind. 

  

9)Virksomshedskontingent på 500 kr. årligt: 

Vi vil senere kontakte byens virksomheder om medlemskab. 

Se pkt. 10a. 

 

10)Eventuelt: 

 



a)Pressemeddelelse: 

Da vi er ved at runde 500 medlemmer,vil vi snarest udsende en pressemeddelelse herom. 

Vi vil tillige gøre opmærksom på, at virksomheder kan tegne et medlemskab for 500 kr. pr. år. 

Ansvarlige: 

Formanden og Niels Agerbo. 

 

b)Barameteret på Stationsbygningen a´jourføres. Formanden fotograferes, når han påsætter 

klistermærket. 

 

c)Formanden undersøger, om ikke udbetalte etableringstilskud fortsat er aktuelle. 

 

d)Foreningen betaler et økonomikursus i ”Foreninglet” for Kjeld Kallenbach. Pris 1200 kr.   

 

e)Vi vedtog, at tilmelde os Swipp og Mobilepay.  

Kjeld K. sørger for mobilabonnement. Jens V. sørger for Swipp, og Claus S. sørger for Mobilepay. 

 

f)Aktivitetskalender for resten af 2016: 

Vi melder tilbage til Kjeld Kallenbach, når vi får kendskab til relevante offentlige arrangementer 

med henblik på medlemshvervning. 

 

11)Nyt møde: 

Tirsdag den 4. oktober kl. 17,00  i sparekassens mødelokale. 

 

Erik Madsen 

sekretær 

 


