
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 23. august 2021           
kl. 18.00 

    

 

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

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

Godkendt  

 

Økonomi og medlemmer 3 medlemmer har betalt, efter de er blevet 

opkrævet på deres rigtige mailadresse.  

 

Steffen foreslog, at medlemmer, der ikke har betalt, 

får et brev i postkassen. 

Bestyrelsen besluttede, at Leise løber udestående-listen 

igennem og finder de medlemmer, der bor tæt på. Der 

skrives et rykkerbrev, og bestyrelsen kører rykkerbrevene 

ud.  

 

Indkomne ansøgninger 

- Krible krable bro ved 

campingpladsen 

 

- Grøn Bymidte 

 

 

 

 

  

Bestyrelsen besluttede at støtte projektet ”krible krable 

bro” med op til 25.000 kr., men midlerne udløses kun, hvis 

projektet realiseres. Midlerne må alene bruges til anlæg. 

Der kan ikke tages ejendomsforbehold. Niels Agerbo 

deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet. 

 

Bestyrelsen besluttede at støtte projektet ”grøn bymidte” 

med 10.000 kr., som er samme beløb, som bestyrelsen 

bevilligede til et lignende projekt på pladsen foran 

Centergrillen/Punkt1. 

 

 

 

 

 



Øl 

- Status på salg og 

administration af Jyderups 

Classic 

 

- Status på Jyderups Jul og J-

dag 

 

Der er 30 kasser af Jyderups Classic på lager.  

 

 

 

J-dag afholdes fredag den 29. oktober i 

Skarridsøsalen. Der udestår at få pris på 5L 

fustager.  

 

 

Bestyrelsen besluttede, at der først tages beslutning om 

bestilling af Jyderups Classic til foråret pga. Jyderups Jul. 

Per orienterer Ølhunden. 

 

 

 

Deltagelse i folkemøde Beslutningen om deltagelse blev udskudt på 

seneste bestyrelsesmøde. Der har været drøftelser 

om deltagelse via mail op til dette møde. 

Per deltager i mødet.  

 

Eventuelt 

 

 

 

Topmøde for foreninger i Sportsbyen onsdag den 

15. september 2021. 

 

Lokalforum har inviteret til møde i Sportsbyen 

søndag den 5. september kl. 10-15 2021. 

 

Leise foreslog, at det undersøges, om foreningen 

skal have en netbankforsikring. 

Bestyrelsen kan ikke deltage pga. møde i 

erhvervsforeningen. 

 

Steffen er der som politiker. Øvrig deltagelse meldes til 

Rikke Klindt af formanden.  

 

Bestyrelsen besluttede, at Leise undersøger, om 

foreningen skal have en netbankforsikring samt pris. 

 

Næste møde Bestyrelsesmøde den 9. september kl. 18.00-19.00 og ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00-21.00 i 

Jyderup Hallen. 

    

 


