
Foreningen Jyderups Fremtid      30. august 2014 

 

 

    Referat 

 
af bestyrelsesmøde nr. 3 den 28. august 2014 i Stationsbygningen. 

 

Alle 7 medlemmer deltog. 

 

1)Referat fra sidste møde: 

Godkendt. 

 

2)Opfølgning fra sidste møde: 

a)Kontaktpersoner i kommunen: 

Erik J. er i gang med at skabe kontakt til en fondraiser i kommunen. 

 

b)Procesbeskrivelse: 

Dvs. en opskrift på, hvordan ideer til projekter skal håndteres i forhold til bestyrelsen. 

Det aftaltes, at vi hver især tænker over det og mailer vores ”bidrag” til Erik J. 

 

c)Medlemssystem: 

vi afventer en snarlig åbning hos Nets. 

 

d)Sponsorater og PR: 

Anders har mailet et forslag til sponsoraftale. 

Det godkendes med visse ændringer. 

Vedtaget følgende princip for omtale/PR: 

Bidrag på under 12.500 giver 1 års omtale. 

Bidrag fra 12.500 – 24.999 giver 2 års omtale 

Bidrag fra 25.000 – 37.499 giver 3 års omtale 

Bidrag på 37.500 og derover giver 4 års omtale. 

 

Følgende elementer indgår i omtalen: 

Indsamlingsbarometer – Jyderup.dk – inforskærme – nyhedsbreve og JyderupPosten. 

Anders drøfter formen med JyderupPosten. 

 

Maise udsender snarest regninger til bidragydere excl. Moms, vedlagt sponsoraftalen. 

Erik laver liste med mail-adresser på de nuværende bidragsydere. 

 

e)Nye medlemmer: 

se pkt. 4 nedenfor. 

 

3)Infor-skærme: 

På vegne af Fyrtårn 4450 har Anders søgt om tilskud på 50.000 kr. til indkøb af  5 skærme, der skal 

opsættes i 3 forretninger samt i Jyderup Hallen og på Biblioteket. 

Af budgetforslaget fremgår, at 3 navngivne personer skal vedligeholde informationerne - dels i info-

systemet/inforskærmene og dels på hjemmesiden Jyderup.dk. 

Udgifterne finanseres ved salg af reklamepakker på enten 3.600 eller 7.200 årligt. 

Erhvervsforeningen har det økonomiske ansvar. 

Sammen med Mørkøv Lokalforum vil erhvervsforeningen rette henvendelse til Holbæk kommune 

om tilskud til projektet. Hvis der opnås tilskud, vil vores eventuelle bidrag blive reduceret med 

kommunens tilskud. 



Beslutning: 

Efter en drøftelse, blev det besluttet,  at foreningen giver et tilskud  på 50.000 kr til 

erhvervsforeningen på de ovenfor nævnte vilkår. 

Anders og Søren erklærede sig på forhånd inhabile ved en eventuel afstemning. 

Ved beslutningen har vi noteret os, ”at formålet er, at vi får samlet og synliggjort alt, hvad der sker 

i Jyderup. Det gælder alt lige fra foreningsaktiviteter til koncerter og torvedage. Kort sagt: målet er 

at stå sammen om en fælles platform for byen”. 

 

4)Stand til byfesten den 6. september: 
Erik J. og Kjeld er i gang med at lave plancher til ophængning på standen. 

De fleste af os vil periodisk være i standen fra kl. 9,00 – 15,00. 

Hvervning af nedlemmer: 

Maise indkøber 1000 postkort, som kan bruges som grundlag for tilmelding via nettet. 

Det er meningen, at postkortene skal ligge fremme i forretninger m.fl. 

Vi overvejer at bruge Facebook. Senere eventuelt JyderupPosten og omdeling af folder. 

 

5)Hjemmesiden: 

Jyderup.dk skal være byens hovedhjemmeside. Der tilføres flere ressourcer hertil, jfr.  pkt. 3. 

Af flere årsager, er det nødvendigt at have vor egen hjemmeside – Jyderupsfremtid.dk. 

Men der vil blive etableret tydelige links til og fra Jyderup.dk. 

 

Erik J. havde lavet forslag til ”forside” om foreningen. 

Det godkendtes. 

 

6)Eventuelt: 

Vi drøftede Naturpark Åmosens projekt ”Naturrum”. 

Der har været afholdt et møde i Holbæk kommun den 19. august 2014 med forskellige deltagere for 

at få et overblik over ”projekter, ideer, tanker og aktører”. Erik mailer referatet til bestyrelsen. 

 

Vi er bekendt med, at der lokalt arrrangeres et koordinationsmøde i uge 36 for formændene for 

byens arbejdsgrupper. 

Vi synes, at det er positivt, at der sker en koordinering. Vi finder det desuden vigtigt, at arbejdet 

med etablering af Naturrum og andre aktiviteter langs Skarridsø overlades til en forholdsvis lille 

gruppe. 

 

Flere i bestyrelsen gav desuden udtryk for, at beslutninger om etablering af Naturrum m.m. langs 

Skarridsø ikke bør hastes igennem. Der må være tid til, at spørgsmålet kan drøftes med byens 

borgere. 

 

7)Næste møde: 

Torsdag den 25. september kl. 8,00 – 9,30 i Stationsbygningen. 

 

Erik 

 

 

Hjemmearbejde til: 

Alle: pkt. 2b øverst. 

Maise: pkt. 2b og 4. 

Erik M: pkt. 2b. 

Anders: pkt. 2d. 

 

 



 


