
Foreningen Jyderups Fremtid 

     Dato: 24. juni 2020  

     Møde nr. 45 

Referat fra 

 

bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 kl. 19.00, afholdt ved bredden af Skarridsø ved højskolen. Mødet blev 

flyttet fra sparekassens lokaler dels grundet det gode vejr og dels for at afstandskravet om minimum 1 

meter mellem mødedeltagerne grundet Corona-krisen kunne overholdes. 

Dagsorden: 

1) Referat fra sidste møde den 1. april 2020. Godkendt. 

2) Bordet rundt – ansvarsområder. Da emnet breder sig ud over de øvrige områder, henvises der til 

disse punkter. 

3) Generalforsamling den tirsdag den 25. august 2020 i Skarridsøsalen. Dagsorden blev gennemgået 

og godkendt. Dato er fortsat tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00 i Skarridsøsalen, der er 

reserveret. Formanden spørger Søren Bøttger om han vil være dirigent. Det kunne konstateres at 

følgende bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller: Jens Varling, Erik Just Pedersen og Kjeld 

Kallenbach. Der søges efter nye kandidater til bestyrelsesposterne. Foreløbig er 3 navne nævnt. 

4) Hvordan bliver vi flere medlemmer i foreningen? Dette er fortsat et stort spørgsmål. Der savnes 

især medlemmer bland børnefamilierne. Der arbejdes videre med dette emne efter 

generalforsamlingen. 

5) Opgaver i 2020, herunder Jyderups Jul. Promovering af foreningen via Facebook, som Jens Varling 

står for. Han mangler stof til omtale på Facebook. Han bad om at når der var opslag, at vi så delte 

dem. Han gjorde endvidere opmærksom på at vi skal huske de restriktive GDPR-regler, når vi 

kommunikerer med andre! Aftalt at der opsættes bannere (så vidt muligt) ved projekter som vi 

støtter. Der mangler udsendelse af nyhedsbrev, der ellers var aftalt ved forrige bestyrelsesmøde. 

Der skulle have været en sammenhæng over til opsætning af ”antal medlemmer” på 

stationsbygningen, men lukningen/flytningen af Jyderup Posten til By og Land kom i vejen for det 

hele. Der ud over har Corona-krisen overskygget alt arbejde. 

6) Ansøgninger om støtte. Der var modtaget én ansøgning fra ”Grønne korridorer i Jyderup” om 

tilskud til nedrivning af pølseskuret på Centertorvet. Pølseskuret er ikke længere i funktion og ej 

heller funktionsdygtig. Ansøgningen blev drøftet, men beslutning udskudt. Formanden blev 

bemyndiget til at drøfte sagen med ansøger. Afventer resultatet af disse drøftelser førend 

beslutning kan træffes. Det blev bemærket at SEAS/NVE flytter den fordelerboks, der står tæt ved 

pølsevognen, således så pladsen efter nedrivningen af pølseskuret kan stå uden unødige bygninger 

og installationer.  

7) Økonomi, herunder kontingent. Der er p.t. ca. 212.000 kr. i foreningens beholdninger. 

Kontingentopkrævning er udsendt tidligere i år. Der er konstateret ca. 160 restanter, hvortil der er 

udsendt første rykker. Besluttet af anden rykker udsendes snarest til dem, der endnu ikke har 

betalt. 

8) Eventuelt, herunder næste møde. Det aftaltes at bestyrelsen mødes kl. 18.00 i Skarridsøsalen den 

25. august, dvs. 1 time før generalforsamlingen. Erik indkøber kildevand til arrangementet. 

 



Erik Just Pedersen 

Sekretær 

 

 

Bestyrelse fra foråret 2019: 

Formand Claus Jørgen Sørensen, info@jyderupsfremtid.dk, tlf. 22 65 67 22 

Kasserer Kjeld Kallenbach, kasserer@jyderupsfremtid.dk, 22 17 04 62 og kallenbach@outlook.dk  

Sekretær Erik Just Pedersen, erikjustpedersen@gmail.com, tlf. 52 37 05 01 

Bestyrelsesmedlem Niels Agerbo, drivsaatvej@yahoo.dk, tlf. 22 24 29 20 

Bestyrelsesmedlem Jens Varling, varling@mail.dk, tlf. 59 27 67 00 

Bestyrelsesmedlem Steffen Kisselhegn, steffen.kisselhegn@gmail.com, tlf. 25 15 38 39 

Bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen, mr070384@gmail.com, tlf. 23 27 15 50 
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