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Medlemsfremgang overstiger 
forventningerne 
 

Bestyrelsen i Jyderups Fremtid havde sat et mål 
om 300 medlemmer inden udgangen af august. 
Dette mål blev takket være en kæmpe indsats 
fra de nye ambassadører nået allerede den 24. 
juni. Der er i skrivende stund 328 medlemmer, 
og vi er dermed godt på vej til at nå næste 
delmål på 400 medlemmer. Hjælp os med at nå 
målet om 500 medlemmer inden 1. maj ved at 
tilmelde din ægtefælle, nabo m.v. på 
jyderupsfremtid.dk.  
 

Bannere synliggør støttede projekter 
 
Der vil i det omfang, det er muligt, blive sat 
bannere op ved de projekter, der har fået 
støtte af Jyderups Fremtid. Se bl.a. bannere ved 
blomsterkummerne på pladsen foran 
biblioteket og ved 1. etape af Naturaksen lige 
ved indgangen til Drivsåtskoven. 
 

 

11 nye ambassadører 
 
Bestyrelsen har rekrutteret 11 dygtige 
ambassadører, som hver især har gjort et stort 
stykke arbejde for at rekruttere medlemmer til 
foreningen ved at gå fra dør til dør i byen. 
Bestyrelsen har besluttet, at ambassadørerne 
tildeles et distrikt, som de får ansvaret for. 
Ambassadører og distrikter vil blive 
offentliggjort på Jyderup Fremtids hjemmeside 
og i et senere nyhedsbrev. Vil du hjælpe 
foreningen som ambassadør, så kontakt Kjeld 
Kallenbach på kallenbach@outlook.dk eller 
telefon 22170462. 
 
 

Skift til LokalTelefonen og støt Jyderups 
Fremtid hver gang du taler i telefon 
 
Du kan nu vælge at støtte Jyderups Fremtid ved 
at skifte dit mobilabonnement til 
LokalTelefonen hos Euronics i Jyderup. 
Jyderups Fremtid modtager automatisk 10% af 
dit forbrug i økonomisk støtte fra 
LokalTelefonen, hvis du vælger os som din 
”forening”. Det er ikke dyrere end andre 
mobilabonnementer, og du bruger fortsat TDCs 
netværk. Gå ind til Euronics og hør mere om 
mulighederne, eller gå ind på lokaltelefonen.dk 
eller euronics.dk/mobilpakker. 
 
 

Virksomhedsmedlemskab  
 
Bestyrelsen besluttede på mødet den 20. juni 
2015, at virksomheder skal kunne tegne et 
medlemskab for 500 kr. Et medlemskab for 
borgerne i Jyderup koster 100 kr. 

493 følger os allerede på Facebook 
 
Vi opdaterer løbende Facebook med nyheder 
fra foreningen. Følg os på Facebook og del os 
med dine venner, så kendskabet til foreningen 
bliver bredt ud til alle i Jyderup og omegn. 

 


