
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 5. augst 2021           
kl. 19.00 

    

 

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

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 Godkendt 

 

Økonomi og medlemmer 461 medlemmer heraf er 2 sponsorer og 31 

erhvervsmedlemmer. 

Administration af midler fra kommunen til 

Lokalforum skal afklares med Lokalforum. 

Per, Steffen og Michael er mulige deltagere til 

Lokalforums borgermøde fredag den 27. august 

2021. 

 

 

Indkomne ansøgninger 

- Kaninbure 

 Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen, og 

der tages ikke ejendomsforbehold. Der skal opsættes skilt 

fra Jyderups Fremtid ved kaninbure. 

 

Generalforsamling 

- Holdopstilling 

- Indkaldelse 

- Vedtægtsændringer 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg. 

 

Formanden udsender indkaldelse til generalforsamling 

samt skema over vedtægtsændringer. Niels lægger 

indkaldelse på hjemmeside, formanden lægger den på 

info, og Steffen lægger den på Facebook. 

Skema over vedtægtsændringer blev godkendt af 

bestyrelsen. 

 

Øl 

- Jyderups Classic 

Jyderups Classic blev leveret i slutningen af juni. 

Leverancen var på 50 kasser a 12 stk. Ny 

leverance på 83 kasser a 12 stk. blev modtaget 4. 

Formanden kontakter potentielle nye modtagere af 

Jyderups Classic.  



Hvordan håndterer vi 

afregningen? 

- Hvor meget kan vi sælge? 

Jyderups Jul 

J-dag, antal øl, nye tiltag 

 

august. Brugsen, Hallen og Præstegården er 

foreløbig aftagere af Jyderups Classic. Bromølle, 

Forsinket, Hr & Fru Sørensen og Spar kontaktes 

mht. mulighed for levering. 

 

Bestilling af Jyderups Jul skal snart sendes. Der 

blev i 2020 bestilt ca. 240 kasser og alle blev solgt, 

selvom J-dag blev aflyst pga. Covid-19. 

 

Der er mulighed for fustager til J-dag. Der er 

mulighed for 5L fustager til private. Der skal findes 

lokale til J-dag. Der skal sørges for musik evt. 

Kenneth Vester. Festen skal anmeldes til 

brandvæsenet. 

Der tages stilling til kommende leverancer fra Ølhunden, 

så snart nye modtagere er kontaktet. 

 

 

 

Bestyrelsen besluttede, at der bestilles 15 fustager af 

Jyderups Jul til J-dag. J-dag afholdes fredag den 29. 

oktober. Leise reserverer byrådssalen og spiritusbevilling. 

Anja anmelder festen til brandvæsenet. 

Der bestilles 275 kasser a 15 stk. af Jyderups Jul. 

Bestyrelsen besluttede, at beslutning om 5L fustager, når 

der er kommet pris på 5L fustager. 

 

Eventuelt Lørdag den 9. oktober kl. 10.00-14.00 afholdes 

Folkemøde i Jyderup Hallen 

Beslutning om deltagelse udskydes til næste. 

 

Næste møde Generalforsamling den 23. august kl. 19.00 (bestyrelsen mødes kl. 18.00) og bestyrelsesmøde afholdes igen 

den. 9. september kl. 19.00 samtidig med den ekstraordinære generalforsamling.  

 


