
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 31. maj 2021           
kl. 19.00 

    

 

Deltagere: Claus-Jørgen, Niels, Per, Anja, Michael, Leise og Steffen 

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 Godkendt 

 

Økonomi og medlemmer Der er ikke kommet så mange nye betalinger ind, 

som bestyrelsen havde håbet på trods en god 

indsats med at kontakte medlemmer. Vi er 455 

medlemmer, og der står 103 på debitorlisten.  

 

Regnskabet er klar, men udskriften laves først til 

generalforsamlingen. Der er kommet en donation 

på 100 kr. 

 

Udsigtspunkt ved Astrup er snart klar, og midler fra 

Kalundborg Kommune skal frigives til projektet. 

 

 

Indkomne ansøgninger 

- Parkering ved apoteket 

Henvendelsen om dårlige parkeringsforhold ved 

apoteket var kommet via Facebook. Bestyrelsen 

drøftede forslaget.. 

Bestyrelsen besluttede at sende anmodningen til 

trafiksikkerhedsgruppen. 

 

Deltagelse i ”Smagens dag”? Jyderups Classic forventes klar til dagen. Alle kan 

stille til Smagens dag. Arrangementet er fra kl. 

09.30-14.00. Vi har to telte. Per sørger for køleskab 

og borde.  

 

 



Møde med samtlige foreninger jf. 

drøftelse på seneste møde. 

Bestyrelsen drøftede udfordringerne med, hvordan 

byens frivillige repræsenteres af et fælles organ. 

Bestyrelsen forsøger kontakt til Lokalforum.   

Der arbejdes videre med sagen. 

 

Jyderups Classic 

- Etikette (design), 

Distribution/butikker mv., 

Release og markedsføring 

Udkast til etikette blev drøftet. Nyt udkast som Per 

og Anja drøfter med leverandøren. 

Formanden taler med butikkerne og andre særlige 

aftagere af Jyderups Jul.  

Release sker på Smagens dag 19/6.  

 

 

Generalforsamling 

- Dato og indkaldelse 

Generalforsamling (ordinær) afholdes den 23. 

august og ekstraordinær generalforsamling 9. 

september. Stort mødelokale i hallen er booket til 

begge dage. Møderne starter kl. 19.00. 

Annoncering å hjemmesiden, og formanden sender 

mail ud.  

Niels laver indsætter ekstra ændringer, som er 

indkommet fra et medlem, i skemaet over 

vedtægtsændringer og sender til bestyrelsen. 

Vedtægtsændringer godkendes pr. mail af 

bestyrelsen, og formanden sender det nye skema 

ud til medlemmerne. 

 

 

Eventuelt 

 

Hundeskoven blev drøftet mht. overholdelse af 

regler, vedligeholdelse og foreningens ansvar i 

forhold til hundeskoven. Leise sender aftalen til 

bestyrelsen. 

 

Byfest den 3. juli: Steffen, Per, Anja, Claus 

 

 

Næste møde 19. juni til Smagens dag (ingen dagsorden til 

mødet) 

Torsdag 5. august kl. 19.00 (hallen + Messenger) 

 

 


