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         Møde nr. 7 

 

 

    Referat 
 

fra  bestyrelsesmøde den 20. januar 2015 i Jyderup Hallen. 
 

Deltagere: 

Erik Just Pedersen, Anders Baagland, Maise Norlin, Erik Madsen. 

Kjeld Kallenbach og Søren Bøtker Pedersen kom senere og deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-4. 

Erik M. deltog ikke i behandlingen af pkt. 5-7. 

 

 

1)Indledning af mødet, herunder godkendelse af referat fra sidste møde og forhåndsdrøftelse 

af pkt. 5. 
Mødereferat godkendt. 

Erik Just har kontaktet JyderupPosten om omtale, men ikke fået tilbagemelding. 

Anders B. vil supplere. 

Sten Søndergaard fra ”LokalTelefonen” vil under pkt. 5 fortælle om tegning af telefonabonnement, 

hvor der ydes bonus/rabat til foreninger og klubber i byen. 

 

2)Foreningens/byens logo: 
Der forelå nyt udkast, som blev drøftet. 

Ideén med  grønne træer og grå bygninger er fin. 

Vi vil gerne have et nye forslag uden ”ben” og med ændret tekst. 

Vi forestiller os, det skal bruges af lokalforum og dens grupper samt erhvervsforeningen. 

Logoet og ideén bag forelægges overfor: 

Kontaktgruppen af Erik Just Pedersen, 

Erhvervsforeningen af Anders Baagland 

Fyrtårn 4450 af Søren Bøtker. 

Måske professionel hjælp til færdiggørelsen. 

 

3)Orientering fra møder i arbejdsgrupper: 
a)Referat fra Bygruppens møde den 14. januar er mailet ud. 

Velkomst til nye medlemmer sker via de nyhedsbreve, som vores forening udsender på mail. 

b)Fyrtårn 4450 projekt markedsføring: 

De sidste 3 INFO-skærme sættes op i uge 5. Herefter vil der komme flere nyheder og reklamer på 

skærmene. Der bliver 5 skærme i alt, som placeres følgende steder: SuperBrugsen, Jyderup Hallen, 

Jyderup Apotek, XL-Byg og Jyderup Bageren. 

Bymidten: 

Møde med borgmester og planchef den 13. januar. Der blev ikke givet tilsagn om kommunale 

penge, men kommunen vil støtte byens projektansøgninger til fonde.  

Anders B. foreslår, at Bymidtegruppen kontakter et navngivet lokal firma, som har mange ideér til 

store og små parker/pladser. 

Jyderups Fremtid ser positivt på, at der gennemføres en renovering af ”Bibliotekspladsen” og er 

indstillet på en medfinansiering. 

b)Fyrtårn 4450 projekt naturakse: 

Der er udarbejdet en handlingsplan og økonomiberegning for udtynding m.m. i Drivsåtskoven. 

Der tages straks  kontakt til kommunen med henblik på at igangsætte arbejdet. Nettoudgift ca. 

70.000 kr. 

  



 

4)Ansøgning fra VAK ved Svend Aage Larsen (mailet den 22. november): 
Der søges om 25.000 kr. som er medfinansiering af en bronzeskulptur til byen. 

Bestyrelsen vedtog, ikke at prioritere ansøgningen for øjeblikket. 

 

 

5)Indlæg ved Steen Søndergaard fra ”LokalTelefonen” om tegning af telefonabonnementer 

mod at få bonus/tilskud til byens foreninger/klubber. 
Beslutning: 

se under pkt. 6. 

 

6)Mødet hovedemne: 

Foreningens formål og opfyldelse af disse, herunder hvordan vi skaffer flere medlemmer: 

 

Bestyrelsen vedtog at gå videre med det projekt, som Steen Søndergaard fremlagde om 

LokalTelefonen. 

Der er enighed om, at hans ideér og visioner er absolut gode og højst sandsynligt også realistiske 

og realiserbare. 

Det bluiver et større arbejde at få sat i gang, men hvis projektet ellers lever op til idegrundlaget, 

kan det godt gå hen og blive en succes for alle parter. 

Der er enighed om at søge referencer i de to lokalområder, som Steen Søndergaard brugte som 

baggrund for sit oplæg. 

Ved salg af kuponhæfter udbredes kendskabet til Jyderups Fremtid, sådan sm vi har ønsket. 

Ligeledes kan vi få flere medlemmer, hvis borgerne synes om at skifte til et nyt telefonselskab, såvel 

som alle tilknyttede foreninger – og erhvervsliv – kan tjene på projektet. 

Søren Bøtker udarbejder en business-case (tidsplan) i forhold til igangsættelse af projektet, både 

hvad angår inddragelse af byens foreninger og i forhold til erhvervslivet.  

 

 

7)Eventuelt: 
Formand og sekretær laver snarest et nyhedsbrev. 

 

Næste møde: 

Torsdag den 5. marts kl. 8,00-9,30 i Stationsbygningen. 

 

Referenter: 

Erik M. (pkt. 1-5) 

Erik Just (pkt. 6 og 7) 


