
Foreningen Jyderups Fremtid 
 

         den 30. september 2014 

         Møde nr. 4. 

    Referat  
 

af bestyrelsesmøde torsdag den 25. september i Stationsbygningen. 

 

Følgende medlemmer deltog: 

Erik Just Pedersen, Maise Norlin, Kjeld Kallenbach, Søren Bøtker Pedersen og Erik Madsen.
 

 
  

 

1)Referat fra mødet den 28. august 2014: 
Referat blev godkendt. 

Det lægges på nettet, når ingen har afgivet bemærkninger 5 dage efter, det er sendt til 

medlemmerne. 

 

2)Opfølgning fra sidste møde: 
a)Kontakt til fondraiser: 

Mangler. 

Vi skal være opmærksomme på kommunens ”Frivillighedscenter”. 

 

 b)Procesbeskrivelse: 

Et enkelt forslag blev omdelt.  

Drøftes på næste møde. 

 

c)Eengangsbidrag fra sponsorer m.fl.: 

Regninger er mailet ud til de fleste. 

 

d)Postkort: 

Det er en god ide´at fremlægge dem i idræts- og svømmehal m.fl. steder. 

Maise har restbeholdningen. 

 

3)Sponsoraftale: 
Sponsoraftalen, som er sendt sammen med regningerne til erhvervsvirksomhederne, blev drøftet. 

Beløbsgrænser for omtale: 

Beløb på 12.500 givet et års omtale. Ingen bundgrænse for eengangsbeløb i.f.m. stiftelsen. 

Eventuelle nye eengangsbeløb til stiftelse skal udgør 5.000 kr. eller derover. 

 

Navnene på sponsorerne ligger på hjemmesiden. Skal der også stå beløb? 

Nej, ikke for erhvervsdrivende og foreninger. For private, der ønsker det, kan anføres beløb. 

 

Vi drøftede, hvordan vi skal forholde os til de virksomheder m.fl., der ønsker at støtte med et årligt 

beløb. Det vender vi tilbage til. 

 

 4)Hjemmesiden: 
Vi drøftede flere ting vedrørende hjemmesiden, bl.a. billede, links og betaling af kontingent. 

Søren arbejder videre med udvikling af siden. Bl.a. faneblade for ”aktiviteter” og ”projekter” samt 

flytning af tekst. 

Links til og fra Jyderup.dk er vigtig. Søren drøfter det med Kim Tolstrup. 

Også links til lokalforums hjemmeside, der hedder Jyderupvision.dk 

Maise har mailet til dem, der har indmeldt sig på lister, med henblik på betaling via hjemmesiden. 



 

5)Information om foreningen, bl.a. JyderupPosten og Infor-skærme: 
Erik J. kontakter Anders  om information/omtale i JyderupPosten og opsætning af 

sponsorbarometer. 

Søren oplyser, at Fyrtårn 4450 snarest vil gå i gang med etablering af info-skærme. 

 

6)Orientering om nedsat styregruppe for Naturaksen: 

Formanden orienterede om møde den 3. september 2014, hvor der blev valgt en styregruppe/ad 

hock gruppe, der skal repræsentere byen i forhold til projekt ”Naturrum” under Naturpark Åmosen. 

Gruppen består af Jesper Jørgensen, Thorkild Wisbech, Otto Bro-Jørgensen og Svend Aage Larsen. 

Gruppen vil afholde et borgermøde i efteråret om ide´er til udnyttelse af naturaksen langs søen, 

herunder etablering af ”Naturrum”. 

 

7)Eventuelt: 
a)Der var mange, der besøgte vores stand til byfesten. 

Vi vedtog at deltage med en stand til lystændingsfesten den 28. november. Vi skal huske at få lavet 

et navneskilt. 

 

b)Skal foreningen have et logo? 

Vi overvejer. Hvis ja: Skal vi engagere en ekspert? 

 

c)Regnskab/økonomi: 

Formanden underskriver alle regninger.  

Søren kontakter leverandøren af regnskabssystemet med henblik på igangsætningsassistance. 

 

d)Nyhedsbreve: 

Formand og sekretær forfatter et brev, der mailes til medlemmerne. 

 

e)Projekter: 

Vi bakker op om bygruppens projekt om affaldsindsamling sammen med naturfredningsforeningen i 

foråret 2015. 

 

8)Næste møde: 
mandag den 20. oktober kl. 16,00 i Stationsbygningen. 

 

Erik M . 

 

Hjemmearbejde til: 

Søren: pkt. 4 og 7c. 

Erik J.: pkt. 5 og 7d 

Erik M.: pkt. 7d.
 

 

 


