
Foreningen Jyderups Fremtid       12. august 2014 

           Møde nr. 2. 

     

      Referat 

 
af bestyrelsesmøde den 11. august 2014 i Stationsbygningen. 

Alle medlemmer deltog. 

 

1)Godkendelse af referat: 

Referat af mødet den 3. juli  godkendtes. Kan det lade sig gøre, at skrive, hvem, der har bolden til 

sidst i referatet? 

 

2)Opfølgning fra sidste møde: 

a)Momsregistrering: 

Vi lader os ikke momsregistrere på nuværende tidspunkt. 

b)Skatteregler vedrørende fradrag for indskud til foreningen: 

Ikke undersøgt. Se pkt. 8 nedenfor. 

c)Hjemmeside: 

For en sikkerheds skyld, har Søren købt domænenavnet ”JyderupsFremtid.dk, som måske skal 

bruges rent teknisk. 

Vi vil fortsat satse på ”Jyderup.dk” som byens - og dermed - foreningens hovedside. 

Siden er p.t. nede, men forventes at køre igen meget snart. 

Erik Just vil lave forklarende tekster om foreningen til siden. 

 

3)Dagsordener og referat til og fra andre gruppe? 

Enighed om, at referater fra bestyrelsesmøderne skal være åbne. 

Vi vil maile dem til formændene i: 

-Kontaktgruppen 

-Bygruppen 

-Erhvervsforeningen 

Desuden lægges de på hjemmesiden. 

 

4)Kontaktpersoner/fondraisere i kommunen, som vi kan trække på? 

Erik Just undersøger til næste møde. 

 

5)Opskrift på, hvordan ideer til projekter fra andre grupper skal præsenteres for bestyrelsen? 

Ideerne skal komme fra andre grupper, f.eks. Bygruppen. 

Vi mener, der skal laves en procesbeskrivelse/vejledning, der viser hvordan en ide´/et projekt skal 

håndteres – fra ide´til gennemførelse, herunder fondraising. 

Der skal være mulighed for at nedsætte undergrupper til at stå for de praktiske ting. 

Erik Just vil se på det. 

 

6)Præsentation af muligt medlemssystem og beslutte betalingsmåder. Hvilke kort? PBS? 

Mobil Pay? 

Søren havde undersøgt priser og alternativer. Bilag omdelt. 

Efter en gennemgang af alternativerne besluttede vi: 

Betalingsmåde: 

Som start valgte vi ”71-løsningen”, som koster 1.500 kr. i oprettelse og ca. 5.000 kr. årligt i drift 

med 500 medlemmer. 

Som medlemssystem valgte vi ”Foreningslet”. 

Søren og Maise bestiller begge dele til levering snarest muligt. 

 



7)Ekstra indbetalinger fra medlemmer: 

Vi tror, det kan håndteres i det valgte system via en ”tabel” funktion. 

 

8)Sponsorater for virksomheder, der ønsker at støtte foreningen: 

Anders laver oplæg til PR-program. Følgende elementer blev nævnt: 

info-skærme – støttebarometer – nyhedsbreve. 

 

9)Hvilken markedsføring giver et sponsorat? 

Se pkt. 8 

 

10)Markedsføring/synlighed af Jyderups Fremtid? 

Se pkt.11. Erik Just har talt med Nordvestnyt for nogle dage siden. 

 (Det må være et pkt. til næste møde). 

 

11)Stand ved byfesten den 6. september: 

Vi bestiller en stand. 

Kjeld og Erik Just kommer med forslag til præsentationsmateriale, som skal bestå af både tekster og 

billeder. 

Detaljer aftales på næste møde. 

 

12)Borgermøde i efteråret: 

Vi foreslår, at der arrangeres et møde med ”kød på” sidst på efteråret. Søren har kontaktet 

lokalforum om et borgermøde for præsentation af de forskellige grupper. 

Det drøftes på næste møde i Kontaktgruppen, der finder sted den 1. september. 

Vi forestiller os, at formændene for de forskellige grupper i byen mødes i god tid og drøfter mødets 

formål og indhold. 

Vi tror, der er behov for, at byens borgere får mere kendskab til, hvordan de mange grupperinger 

spiller sammen. 

Det ville være godt, hvis vi på mødet kunne præsentere et konkret projekt. 

 

13)Eventuelt: 

a)Vi venter med at sende regninger ud til de virksomheder m.fl, der har givet tilsagn om støtte, til vi 

har aftalt PR-program, jfr. pkt. 8. Det samlede støttebeløb udgør p.t. 331.500 kr. (se 

Medlemsorientering af 24. juli). Der er forventning om yderligere 25.000 kr. 

b)Tegning af ny medlemsskaber: 

Tilmelding via postkort/nettet er en mulighed. 

Vi fik vist ikke aftalt et konkret fremstød? 

Afklares på næste møde. 

 

14)Næste møde: 

Torsdag den 28. august kl. 8,00-9,30 i Stationsbygningen. 

 

Erik M . 

 

Vi har aftalt hjemmearbejde til følgende: 

Erik Just: pkt. 2c, 4, 5, 11 og 12. 

Søren og Maise: pkt. 6 

Anders: pkt. 8 

Kjeld: pkt. 11 

Alle: pkt. 13b. 

                             


