
 Foreningen Jyderups Fremtid 

        11.marts 2015 

        Møde nr. 8  
 

   Referat 
 

af bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2015. 

 

Deltagere Erik Just Pedersen, Anders Baagland, Maise Norlin, Kjeld Kallenbach og Erik Madsen. 

Søren Bøtker Pedersen (afbud) og Thomas Nissen deltog ikke. 

 

1)Referat fra mødet den 20. januar: 

Blev godkendt. 

 

2)Orientering fra andre grupper: 

a)Jyderup Bygruppe: 

Erik M. orienterede om: 

forskønnelse af  bibliotekspladsen, budgetønsker for 2016 og juleudsmykning 2015. 

 

b)Tværgående plangruppe: 

Erik M. oplyste, at Birgitte Fink har fået til opgave – uden beregning - at lave en overordnet plan 

for bymidten med udgangspunkt i de principper, der står i Helhedsplanen for Jyderup (bilag til 

kommuneplanen). 

 

3)Projekt LokalTelefonen: 

Erhvervsdelen er sat i gang gennem erhvervsforeningen.. 

Foreningerne er også i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe. 

 

4)Opkrævning af medlemskontingent 2015: 

Opkrævninger udsendes snarest. Afventer nyhedsbrev, som næsten er klar til at blive mailet ud.  

 

5)Medlemshvervning 

Punktet gav anledning til en længere drøftelse. 

Følgende elementer indgår i strategien: 

a)Annonce og omtale i Jyderup Posten. Annoncen skal indeholde en tilmeldingsblanket (AB og 

EJP).  

b)Omtale på INFO-skærme:  

-At vi har sponsoreret indkøbet af de 5  skærme 

-Vort slogan (Vi har brug for din hjælp...)  

-Navnene på de ikke-private sponsorer 

Ansvarlig: AB. 

c)Profil på Facebook med samme indhold (AB) 

d)Kommende torvedage:vil deltager med en stand, første gang den 2. maj (KK og EJP). 

e)Liste til ”manuel” tegning af nye medlemmer: 

Kjeld K. laver en liste og mailer den til bestyrelsen. Den kan bruges til at tegne ny medlemmer, der 

ikke ønsker elektronisk tilmelding.  

 

6)Foreningens brug af Info-skærme: 

Vi vil bruge skærmene mere aktivt. Se pkt. 5 ovenfor. 

 

7)Årsregnskab 2014: 

Maise fremlagde et foreløbigt regnskab, som skal godkendes af den foreningsvalgte revisor, inden 



det overgives til den valgte eksterne revisor. 

 

8)Generalforsamling: 

Holdes mandag den 20. april kl. 19,00 i Byrådssalen. 

Omtales på INFO-skærme. Ikke medlemmer er velkomne. 

Indkaldelsen mailes ud til medlemmerne senest 6. april. 

Ansvarlig: EJP og SBP. 

På valg er: Anders Baagland og Erik Madsen. Begge er villige til genvalg.   

 

9)Status på udarbejdelse af  logo: 

Ideóplægget er endnu ikke drøftet med erhvervsforeningen m.fl. 

Vi henholder os referatet fra mødet den 20. januar. Måske kan Sølyst indgå? 

 

10)Eventuelt: 

Arbejdsgruppen for naturaksen v/Søren B. Pedersen ansøger om tilskud til udarbejdelse af 

visionstegninger for naturaksen på max. 50.000 kr. Tegningerne skal bruges til at synliggøre over 

for borgerne, hvordan området langs søen kan komme til at se ud med de aktivitetsforslag, der kom 

frem på lokalforums borgermøde om naturaksen. 

 

Bestyrelsen er positivt indstillet. Det vedtoges at sætte ansøgningen på dagsordenen til næste møde. 

 

 

11)Næste møde: 

den 16. april kl. 8,00 i Experts nye mødelokale. 

 

 

Erik Madsen 

referent 

 

 

 

 

 

 


