
 
 

 

 

Nyhedsbrev nr. 2 til foreningens medlemmer   marts 2015 
 

Kære medlemmer  
 
Du modtager hermed nyt omkring, hvad der er sket i Jyderups Fremtid de seneste 
måneder. 
 
Du vil i nyhedsbrevet kunne læse om: 
- Støttede projekter 
- Kommende projekter 
- Flere medlemmer 
- Kontingent for 2015 
- Aktiviteter 
- Generalforsamling 
- Andet 
 
 
Støttede projekter 
Bestyrelsen har som tidligere nævnt besluttet at støtte indkøbet af fem info-skærme 
med 50.000 kr.  Skærmene er nu opsat i SuperBrugsen, Jyderup Hallen, Jyderup 
Apotek, XL-byg og Jyderup Bageren.  
 
Formålet med skærmene er at synliggøre alle de aktiviteter der sker i og omkring 
Jyderup.  
Selve driften af skærmene finansieres af reklamesiderne som butikker og 
virksomheder ønsker at få på skærmene. 
 
Bestyrelsen har desuden modtaget en ansøgning om støtte til et kunstprojekt. 
Bestyrelsen har valgt ikke at støtte dette. 
 
 
 
Kommende projekter 
Bestyrelsen er informeret om, at By Gruppen for forskønnelse og udvikling er gået i 
gang med et forskønnelsesprojekt på pladsen foran indgangen til biblioteket 
(bibliotekspladsen). 
Bestyrelsen ser positivt på eventuel støtte til realisering af projektet. 
 
Vi har desuden kendskab til, at en anden gruppe arbejder med udtynding m.v. af 



Drivsåtskoven og arealet langs søen med henblik på etablering af ”kig” til søen og 
etablering af en bypark i skoven. 
Der er for tiden en dialog med kommunen. 
 
 
Flere medlemmer 
Jyderups Fremtid har nu været i gang i et halvt år og vi har allerede rundet 100 
medlemmer. Målet er, at vi skal være minimum 500, så der er et stykke vej endnu. Vi 
tror, at så snart de første støttede projekter bliver en realitet, så vil flere få lyst til at 
støtte foreningen. Vi er dog meget opmærksomme på, at vi har en stor opgave i at få 
udbredt kendskabet til foreningen. Det er en opgave som vi er i fuld gang med. Lige 
nu er vi i fuld gang med at finde ud af muligheden for medlemsfordele, når man er 
medlem af Jyderups Fremtid. Så snart vi har nyt om dette, vil I høre om det.  
Som medlem må du meget gerne hjælpe os med at udbrede kendskabet til Jyderups 
Fremtid. Hvis du har kendskab til personer, som ønsker at bakke op omkring 
udviklingen af Jyderup, er det blot at anbefale dem at gå ind på vores hjemmeside 
www.jyderupsfremtid.dk og tilmelde sig. 
Hvis de ikke kan tilmelde sig elektronisk, så er de velkomne til at kontakte en af 
nedenstående bestyrelsesmedlemmer, som så vil sørge for indmeldelsen. 
 
 
Kontingent for 2015 
Vi er nu klar til at udsende kontingentet for 2015. Kontingentet er på 100 kr. per 
medlem. 
Kontingentopkrævningen bliver udsendt på mail og vi har nu gjort det muligt for dig 
at tilmelde betalingen til betalingsservice. 
 
Hvis du ønsker at støtte med et større beløb end de 100 kr., skal du kontakte en af 
bestyrelsesmedlemmerne.  
 
På forhånd tak for din støtte. 
 
 
Aktiviteter 
Den 27. november 2014 var vi repræsenteret ved lokalforums borgermøde på 
Jyderup Skole om ”naturaksen” langs Skarridsø.   
Den 28. november 2014 havde vi en stand ved lystændingsfesten i Jyderup.  
 
 
 
 
 

http://www.jyderupsfremtid.dk/


Generalforsamling 
Den årlige generalforsamling afholdes mandag den 20. april 2015 kl. 19 i Den Gamle 
Byrådssal.  
Forslag, der ønskes behandlet, skal være skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. 
april 2015.  
 
 
Andet 
Hvis du har noget på hjertet, der angår foreningen, så er du altid velkommen til at 
skrive til os på info@jyderupsfremtid.dk eller kontakte en fra bestyrelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
Bestyrelsens medlemmer: 
Erik Just Pedersen (formand) 
Erik Madsen (sekretær) 
Maise Norlin (kasserer) 
Thomas Nissen  
Kjeld Kallenbach 
Anders Baagland 
Søren Bøtker Pedersen 
 
 

mailto:info@jyderupsfremtid.dk

