
Foreningen Jyderyups Fremtid   
 

       Dato: 28. marts 2016 

       Møde nr. 18 

 

    Referat 
 

af bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 2016 kl. 17,00 i sparekassens mødelokale. 

 

Deltagere: 

Erik Just Pedersen, Søren Bøtker Pedersen, Jens Varling, Thomas Nissen, Niels Agerbo og Erik 

Madsen. 

Desuden deltog kassereren Lone Hansen. 

Afbud fra Kjeld Kallenbach. 

 

1)Godkendelse af referat fra møde den 11. februar 2016: 

Godkendt. 

 

2)Regnskab for 2015: 

Det udsendte regnskabsudkast blev drøftet. 

Enkelte poster undersøges yderligere, før det overgives til revision. 

Støttetilsagn, der endnu ikke er udbetalt, vil blive oplyst i regnskabet. 

Sparekassen opretter en konto for disse. 

I forbindelse med kommende tilsagn om støtte, vil vi fastsætte en tidsbegrænsning. 

  

3)Status på kontingentopkrævning for 2016 

Der udsendes snarest en rykker til dem, der endnu ikke har betalt med betalingsfrist før 

generalforsamlingen. 

 

4)Gratis medlemskab for boligkøbere og nye kunder i Sparekassen Sjælland: 

Jens Varling oplyste, at byens tre ejendomsmæglere samt sparekassen har besluttet at betale første 

års kontingent for hhv. ejendomskøbere og nye kunder fra Jyderup-området. 

Bestyrelsen påskønner initiativet. 

 

5)Generalforsamling den 19.april: 

a)Mødested: Skarridsøsalen kl. 19,00. 

Drikkevarer: Thomas N. sørger for det. 

 

b)Der udsendes indkaldelse på mail senest 5. april (Søren Bøtker). 

Desuden indrykkes en kort annonce i JyderupPosten (Erik Just P.). 

Det tilføjes, at ikke medlemmer også er velkomne til at deltage. 

Indkaldelsen ledsages af et nyhedsbrev (Formanden og Niels Agerbo). 

 

c)Medlemskontingent 2017: 

Vi foreslår det til uændret 100,00 kr. 

 

d)Valg af kritisk revisor og ekstern revisor: 

Vi foreslår hhv. Maagens Mørkeberg og R & R-Gruppen i Holbæk. 

 

e)Valg til bestyrelsen: 

Erik Just Pedersen og Kjeld Kallenbach er på valg. 

De er begge villige til genvalg. 



f)Bestyrelsens beretning: 

Formanden vil lave en skriftlig beretning og bl.a. agitere for flere ambassadører. 

 

g)Andet: 

Det blev oplyst, at Søren Bøtker Pedersen ophører som ”stifter-udpeget” bestyrelsesmedlem. 

I stedet indtræder Claus Jørgen Sørensen. 

 

6)Tilskud fra Jyderup Lokalforum: 

Punktet blev ikke behandlet. 

 

7)Næste møde: 

Vi mødes den 19. april kl. 17,30 i Skaridsøsalen. 

 

8)Eventuelt 

a)Formanden oplyste, at han har sendt ansøgning til Holbæk kommune om et udviklingstilskud på 

150.000 kr.  

 

b)Indtil Jyderup Fonden er etableret, vil foreningen Jyderups Fremtid modtage eventuelle 

sponsorbidrag, som efterfølgende videresendes til fonden. 

 

c)Det vedtoges, at det tidligere modtaget overskud ved ølsalg på 8.000  ydes som tilskud til 

erhvervsforeningens juleudsmykning. 

 

Erik Madsen 

sekretær   


