
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 22. marts 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 

Antal betalende medlemmer efter 

PBS-opkrævning 

Der er 421 betalende medlemmer. Det fordeler sig 

på 384 private, 34 erhverv, og 3 foreninger. Der er 

145 medlemmer, der ikke har betalt. Heraf er 3 af 

de ikke-betalende medlemmer 

erhvervsmedlemmer. Overskud på 53.000 år til 

dato pga. færre omkostninger og udbetalinger til 

projekter. Liste tilgår bestyrelsen mht. ikke-

betalende medlemmer, inden der sendes rykker. 

 

Der er ikke kommet nyt fra tennisklubben, 

væveklubben og projektet ved gadekæret.  

 

Revisor har godkendt regnskab for Lokalforum, og 

regnskab er sendt til Preben Gajhede. Der er ikke 

kommet midler ind fra kommunen til Lokalforum 

endnu. Normalt kommer midlerne i starten af året. 

Formanden hører Preben Gajhede om regnskabet 

er tilgået kommunen, og formanden hører Rikke 

Klindt om, hvordan det går i Lokalforum. 

 

 

Indkomne ansøgninger Ingen indkomne ansøgninger.   

 



Forberedelse af generalforsamling  Generalforsamlingen afholdes 28. april, hvis 

forsamlingsforbuddet er på 50 personer eller derover for 

indendørs møder. Generalforsamlingen afholdes i Jyderup 

Hallens mødelokale. Hvis forsamlingsforbuddet ikke er 50 

personer eller derover flyttes generalforsamlingen til 

august, hvor der ikke forventes forsamlingsforbud pga. 

afsluttet vaccineprogram.  

 

Formanden udsender indkaldelse til generalforsamling til 

medlemmerne senest søndag den 28. april. Formanden 

vedhæfter dokumentet med vedtægtsændringer, så alle 

medlemmer er bekendte med de ønskede ændringer og 

kan nå at gøre indsigelse. 

 

Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen gennemgår fremsendte 

formuleringer til ændringer af 

vedtægter. Vedtægtsændringer skal 

besluttes på mødet. 

  Det blev besluttet, at der skal vælges en suppleant for de 

kritiske revisorer, og at der vælges en kritisk revisor i lige 

år og en kritisk revisor i ulige år. Ændringen ser således 

ud (§7 – pkt. 7 i dagsordenen): 

 

7. Valg af 2 kritiske revisorer og en suppleant. De kritiske 

revisorer sidder i 2 år. Den ene kritiske revisor vælges i 

lige år, og den anden kritiske revisor vælges i ulige år. 

 

Eventuelt 

En ekstra Jyderups Fremtid øl? 

 

 Det blev besluttet, at Skands fortsat leverer Jyderups Jul, 

da øllen er blevet godt modtaget af byens borgere bl.a. for 

sine gode smag.  

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen tager kontakt til andre 

bryggerier med henblik på udvikling af en ”Jyderups 

Fremtid øl”, som er til salg hele året. Per, Anja og Steffen 

afsøger markedet. Vi spørger efter: Produktion min. ca. 

6000 øl pr. år, 50 cl., egen etikette, vi skal selv beslutte 

blandingen (smagen) af øllen. 

 



Det blev besluttet, at Leise ser på udformning af 

privatlivspolitik.  

 

Næste møde Mandag den 26. april kl. 19.00 i Jyderup Hallen. 

    

 


