
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 25. januar 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 

Gennemgang af regnskab og 

forventninger til det nye år med hensyn 

til budgetlægning. 

Der var 580 medlemmer ved årets udgang, men det 

er kun 470 medlemmer, der har betalt i 2020.  

Regnskab er sendt ud. Der er et lille overskud i år 

pga. færre ansøgninger (og dermed udbetalinger) i 

år.  

Der er reduceret i revisorregningen i 2020 i forhold 

til 2019, da regning nu deles med Lokalforum. 

 

 

Det er aftalt, at Leise søger refusion for gebyrer i 

Sparekassen Sjælland for 2020. 

 

Det blev besluttet, at budgettet tager udgangspunkt i 600 

medlemmer, og 80.000 kr. i støtte til projekter. Der 

afsættes 10.000 kr. til markedsføring.  

 

Formanden og Leise sender medlemsopkrævninger ud i 

januar 2021. 

 

Indkomne ansøgninger 

Ingen kendte ansøgninger 

Ansøgning fra Jyderup Tennisklub på 12.500 kr. til 

renovering af træterrasse ved klubhuset. 

Bestyrelsen besluttede, at der gives støtte på 5000 kr. til 

indkøb af fliser. Køb dokumenteres med faktura. 

Formanden kontakter formanden for tennisklubben. 

 

Markedsføring 

Plan for opsætning af skilte og rafter? 

Markedsføring under og efter Covid? 

Rafter ligger klar til afhentning i XL-Byg.  

 

Der skal sættes skilte op ved Disc-golf og 

Søbrinken – projekter som Jyderups Fremtid har 

støttet. 

 

Det skal undersøges, om vi kan få reklame på 

infoskærme i byen samtidig med, at opkrævning af 

Per sørger for afhentning af rafter hos XL-Byg. 

 

Formanden kontakter Svend-Aage mht. placering afs skilt 

ved Søbrinken. 

 

Anja taler med Mia om at få lavet skiltet digitalt til brug på 

websider, Facebook m.v. hos de foreninger, som 

Jyderups Fremtid har støttet. Formanden laver tekst til 



kontingenter går ud. Der har været opfordring til at 

lave en øl, der sælges året rundt. 

Facebook med opfordring til at støtte Jyderups Fremtid. 

Lægges på Facebook samtidig med 

kontingentopkrævningen.  

 

Bestyrelsen besluttede, at der på næste møde drøftes 

muligheden for lave en øl eksempelvis i samarbejde med 

2ØL, der kan sælges året rundt i butikkerne. Bestyrelsen 

besluttede, at leverance af Jyderups Jul fortsat sker fra 

Skands pga. den store borgertilslutning til netop den øl 

(og smag). 

 

Eventuelt 

GDPR 

 

 

Kort drøftelse af GDPR-problemstillinger bl.a. 

databehandleraftaler. 

 

Afholdelse af generalforsamling blev drøftet. Den 

skal afholdes inden udgangen af april.  

Leise laver en GDPR-politik, og Anja sørger for en 

privatlivspolitik, som også lægges på hjemmesiden. Leise 

checker, om der ligger en databehandleraftale med 

Foreninglet (efterskrift: Leise har fundet aftalen). 

 

Dato for afholdelse af generalforsamling udskydes til 

næste møde. 

 

Næste møde Mandag den 22. februar kl. 19.00 (fysisk fremmøde i hallen eller på messenger).  

    

 


