
Foreningen Jyderups Fremtid        
       den 22. oktober 2014 

       møde nr. 5 

        

 

    Referat 

  

 af bestyrelsesmøde den 20. oktober 2014. 

 

Deltagere:  

Erik Just P., Anders B., Søren Bøtker P., Kjeld K. og Erik M. 

Afbud fra Thomas N. og Maise N.  

 

 

1)Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Godkendt. 

 

2)Opfølgning fra tidligere møder: 

a)Fondraiser i kommunen: 

Erik J. har kontaktet Jørgen Gubbe, der vil rådgive os, når der er behov. 

  

b)Procesbeskrivelse (forslag er vedhæftet): 

Forslaget blev godkendt. Det lægges på hjemmesiden. 

 

c)Hjemmesiden: 

Der mangler ”bannere” over sponsorer. 

Der er enighed om, at Jyderup.dk skal være byens hovedhjemmeside. På vores egen hjemmeside 

skal der under links være henvisning til Jyderup.dk.  

 

d)Markedsføring i Jyderup Posten og opsætning af barometer: 

Vi drøftede et eksempel på barometer, der viser størrelsen af sponsorbidrag m.m. 

Anders mailer nyt forslag til os med de aftalte ændringer samt pris. 

Derefter vil det snarest blive opsat på Stationsbygningen. 

 

Så snart barometeret er klar, kontakter Erik J. og Anders Jyderup Posten med henblik på omtale, 

eventuelt ledsaget af annonce. 

  

e)Logo: 

Vi mener, der er behov for et fælles logo for Jyderup. Ud fra dette skal der være mulighed for at 

lave logoer for Bygruppen, Jyderups Fremtid m.fl. 

Anders og Søren kontakter et relevant firma om pris m.m. 

 

f)Assistance til regnskabssystem: 

Erik J. kontakter Maise med henblik på assistance fra en lokal person, der kender systemet. 

 

3)Økonomien: 
Der er 68 der har betalt, samt 10 fra tegningslister/postkort, der mangler at betale. 

Saldoen på kontoen er 205.000 kr. Få sponsorbidrag er ikke betalt. 

 

4)Årlige sponsorbidrag fra virksomheder m.fl.: 
Udsat til næste møde. 

 



5)Møder i Kontaktgruppe, ”Naturaksegruppe” og Bygruppe: 

Kontaktgruppen: 

Den vil senere i år antagelig vedtage at støtte foreningen med et eengangsbeløb. 

Naturaksegruppen: 

4-mandsgruppen deltager i forskellige møder om projekt Naturrum under Naturpark Åmosen. 

Der var forskellige opfattelser af, hvor langt man er nået (placering, tegninger, borgermøde). 

Søren Bødker har derfor den 21. oktober sendt en opklarende mail til bestyrelsen herom. 

Bygruppen: 

Repræsentanter fra gruppen er i kontakt med 1-2 arkitektfirmaer med henblik på at opstarte et 

bymidteprojekt. 

 

6)Lystændingsfesten 28. november: 
V i deltager med en stand. 

Erik J. og Kjeld aftaler om plakater og borde og stole. 

Anders sørger for 1-2 Pc-ere til medlemstegning. 

Barometer-plakaten skal være blikfang. 

 

7)Eventuelt: 
a)Nyhedsbrev: 

Søren vil maile ændringsforslag til os. Derefter vil han straks maile det til medlemmerne. 

b)Bestyrelsen foreslås, at der holdes et formandsmøde for følgende: 

Kontaktgruppen, Jyderups Fremtid, Bygruppen og Naturaksegruppen. 

Formålet er dels at få drøftet strukturen, dels at få drøftet en prioritering af projekterne, herunder 

kommunens medvirken. 

Erik Just tager initiativ. 

 

 

Næste møde: 

torsdag den 27. november kl. 8,00 i Stationsbygningen. 

 

Erik M. 

 

Hjemmearbejde til: 

Anders: pkt. 2d og 2e. 

Erik Just: pkt. 2d, 2f og 7. 

Søren: pkt. 2e. 

 


