
 

Foreningen Jyderups Fremtid 
          Dato: 2. nov. 2017 

          Møde nr. 29 

 

     Referat 
 
fra bestyrelsesmøde fredag den 27. oktober 2017. 

 

Alle af bestyrelsen deltog i mødet. 

 

1)Godkendelse af referat fra sidste møde: 

godkendtes. 

 

2)Ansøgninger om støtte: 

ingen. 

 

3)Medlemshvervning og antal medlemmer, herunder manglende betalinger for 2017: 

Antal medlemmer udgør brutto omkring 670. Men der er ca. 10%, der mangler at betale for 2017. Kjeld K., 

Solveig B. og Erik M. mødes snarest for at aftale, hvordan vi kontakter de pågældende med henblik på 

betaling. 

 

4)Beslutning om salg af ”Jyderups Vin”: 

Hvis vinen kan sælges til omkring 50 kr. pr. flaske, mener vi, der er basis for at sælge vinen i SuperBrugsen, 

Spar , ”gaveforretninger” m.fl. 

Formanden arbejder videre med sagen, så vinen kan sælges så snart, det er praktisk muligt. Vi bestiller 500 

flasker. 

 

5)Forhandling og salg af ”Jyderups Øl”: 

Vi har hjemkøbt 3.600 flasker som forhandles efter samme koncept som sidste år. 

Se pkt. 6. 

 

6)Status på J-dagen den 27. oktober: 

Efter bestyrelsesmødet deltog bestyrelse og de aktive ambassadører i et arrangement på Café 

Habibi, hvor der kl. 21 blev åbnet for salget af ”Jyderups Øl” 2017. 

(Der kan tilføjes, at der mødte rigtig mange borgere op for at købe og smage på øllet). 

 

7)Deltagelse til Lystændingsfesten den 24. november: 

Vi deltager med en stand fra kl. 15 – 20. 

Deltagere blev aftalt. 

Vi håber at kunne sælge et antal medlemsskaber. Der udskænkes en øl til nye medlemmer, og medlemskabet 

gælder også for 2018. 

Vi sælger vores øl i hele kasser og (måske) ”Jyderups Vin”, jfr. pkt. 4 ovenfor. 

 

8)Eventuelt: 

a)Vores ”provision” for salg af mobilabonnementer til Lokaltelefonbogen giver omkring kr. 1.500 pr. kvartal. 

 

b)Foreningens overskud på salg af ”Jyderups Øl” 2016 udgør kr. 11.613. Beløbet er videregivet til 

julebelysningen via erhvervsforeningen. 

 

9)Næste møde: 

Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 17,00. 

 

Erik Madsen 

sekretær 


