
Foreningen Jyderups Fremtid 

        Den 5. april 2017 

        Møde nr. 25 

 

 

     Referat 

 
af bestyrelsesmøde den 4. april 2017. 

 

Alle medlemmer deltog på nær Jens Varling, der havde meldt afbud. 

 

1)Referat fra 22. januar 2017: 

Det blev godkendt med den tilføjelse, at datoen for generalforsamlingen er ændret til den 20. april. 

 

2)Opfølgning fra tidligere møder 

Regnskab for salg af ”Jyderups Jul”: 

Overskuddet udgør 12.000 kr. hvilket er tilfredsstillende.  

Beløbet videregives til erhvervsforeningens juleudsmykning i 2017. 

Vi vedtog at bestille uændret 3.500 øl til den kommende sæson. 

 

3)Generalforsamling 2017: 

Datoen er ændret til den 20. april i Skarridsøsalen, fordi salen er optaget den 25. april. 

Formanden mailer straks indkaldelser til medlemmerne. Kjeld K. sørger for indkaldelsesbrev til 

dem, der ikke har mail. Navnene på dem, der er på valg skal fremgå. 

Indholdet af beretningen blev drøftet. Den bliver efter generalforsamlingen sendt som nyhedsbrev. 

Regnskabet for 2016 er sendt til revision. Det mailes snarest til bestyrelsen. Det samme gælder 

budgettet for 2017, der skal baseres på 650 medlemmer samt et mindre antal erhvervs 

medlemsskaber. 

Niels Agerbo og Erik Madsen er på valg. De er villige til genvalg. 

Valg af dirigent: Søren Bøtker Pedersen eller Maagens Mørkeberg foreslås. 

Kontingentet foreslås til uændret 100 kr. 

Som ekstern revision foreslås R&R Gruppen i Holbæk.  

Kjeld K. og Claus S. sørger for øl og vand. 

 

4)Møde for tilflyttere den 8. april kl. 10-12 i Jyderup Hallen: 

Ikke alle foreninger har svaret på indbydelsen. Derfor rykker vi telefonisk de manglende. 

Programmet blev drøftet og de praktiske opgaver fordelt. 

 

5)Medlemshvervning: 

Medlemstallet udgør omkring 535. 

Desuden har omkring 15 erhvervsdrivende løst medlemskab. 

Formanden vil efter generalforsamlingen tage initiativ til et møde med ambassadørerne, hvor bl.a. 

deltagelse i byens arrangementer skal drøftes. 

 

6)Beslutning om at føre regnskabet for Jyderup Lokalforum: 

Lokalforums Styregruppe ønsker, at vores forening skal føre regnskabet for kommunens årlige 

tilskud. 

Vi vedtog at imødekomme ønsket. 

 

7)Eventuelt: 

 

a)Jyderup Erhvervsforening ansøger om et tilskud på 3.750. 



Beløbet udgør sponsorering af 3 nye flagstænger i forbindelse med fornyelsen af byens flagalle´. 

Vi vedtog at yde det ansøgte tilskud. 

 

b)Margueritteløb den 24. september 2017: 

Vi ønsker ikke at medvirke i løbsafviklingen, da det ligger uden for foreningens formål. 

 

c)Erhvervsforeningens torvedage afvikles i år den 6/5, 3/6, 5/8 og 2/9: 

Vi ønsker at få en stand igen. 

Bemandingen aftales på næste møde. 

 

Næste møde: 

Aftales efter generalforsamlingen. 

 

 

Erik Madsen 

sekretær 

 

 

 

 


