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     Referat  
af bestyrelsesmøde nr. 1 den 3. juli 2014. 

 

Deltagere: 

Anders Baagland, Maise Norlin, Thomas Nissen, Erik Just Pedersen, Kjeld Kallenbach, Søren 

Bøtker Pedersen, Erik Madsen. 

 

1)Konstituering: 

Formand: Erik Just Pedersen 

kasserer: Maise Norlin 

sekretær: Erik Madsen 

 

2)Stiftende generalforsamling 

Erik M. havde mailet referat, vedtægter og medlemsliste. 

Vedrørende referatet: 

Pkt. 8 om valg af revisor. Det er revisionsfirmaet R+R Gruppen, der er valgt. 

Ikke andre bemærkninger. 

Vedrørende vedtægter: 

Erik ønsker at drøfte ændringerne i § 10. Skal sætningen i første afsnit ...”Ved valg af medlemmer 

til bestyrelsen skal de af generalforsamlingen valgte medlemmer altid være én større end stifternes 

valg af medlemmer”...udgå? Den er ikke medtaget i Maagens Mørkebergs tilrettede vedtægter. 

Bestyrelsen er enig i, den godt kan udgå. 

 

3)Skal vi have en stand på torvedagene? 

Ikke nu. Se pkt. 7. 

 

4)Tilmeldelse til virksomhedsregistret (CVR): 

Erik M.tilmelder foreningen registret. 

Momsregistrering: 

Blev drøftet. Hvis vi kan vælge, er vi mest indstillet på ikke-registrering. Undersøges hos 

foreningens revisor v/Anders. Vi opkræver ikke indskud, før vi kender svaret. 

 

5)Valg af pengeinstitut 

Vi ønsker at oprette konto i Sparekassen Sjælland, så snart vi har et nummer i CVR. 

 

6)Fradrag for indskud som markedsføringsudgift 

Vi undersøge skattereglerne hos vores revisor v/Anders. 

 

7)Annoncering og pressemeddelelse? 

Enighed om, vi venter med at ”vise flaget” til august måned, når ferien er overstået. 

Vi vil da lave et markant fremstød m.h.p. medlemshvervning.. 

Anders og Søren arbejder med at lave en markedsføringsstrategi. 

Formand og sekretær mailer ud til medlemmerne om konstituering og de modtagne tilsagn om 

støtte. Virksomhedernes navne nævnes. 

Der er p.t. modtaget tilsagn om støtte på min. 325.000 kr. 

 

8)Bestyrelsens opgaver: 

Vi drøftede kort foreningens formål og virke. 



Bestyrelsens hovedopgaver er at samle penge ind, samt at vurdere projekter og bevilge penge. 

Projektforslagene kan komme fra de etablerede grupper. 

Bestyrelsen kan også nedsætte underudvalg til bestemte opgaver. 

 

9)Hjemmeside: 

Vi mener, at Jyderup.dk skal udvikles, så den også favner vores forening. 

 

10)Medlemskartotek 

Søren og Maise drøfter elektronisk løsning for medlemsregistrering og bogføring. 

 

11)Næste møde: 

Mandag den 11. august kl. 17,00-19,00. 

 

 

Erik M. 


