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Dato: 2. juli 2018
Møde nr. 33

Referat
fra bestyrelsesmøde onsdag den 27. juni 2018.
Alle 7 medlemmer deltog i mødet.
1)Godkendelse af mødereferat fra 23. maj 2018:
Referatet blev godkendt.
2)Ansøgninger om støtte:
a)Vævernes Hus ansøger om kr. 8.000 til dækning af transport og ophold for nordiske
musikere i forbindelse med Væve- og Musikfestivalen i juni 2018.
Vi vedtog ikke, at yde støtte, da der er tale om en driftsudgift.
b)Ældresagen i Tornved ansøger om et tilskud på kr. 4.000 til indkøb af to bordtennisborde.
Det vedtoges at yde et tilskud på kr. 4.000 mod at Jyderups Fremtid har ejendomsretten til
bordene. (Kassereren registrerer de effekter, som vi har ejendomsretten til).
c)Jyderup Erhvervsforening ansøger om kr. 5.000 til delvis finansiering af en professionel
video, der skal promovere Jyderup.
Det vedtoges at yde et tilskud på kr. 5.000. Jyderups Fremtid ønsker at blive omtalt i
videoen.
d)Vedrørende sag om etablering af Midlertidigt Byrum (Byrumslabyrinten) fra mødet den
13. februar 2018:
På baggrund af en henvendelse fra projektgruppen, vedtog vi at fastholde bevillingen på kr.
10.000 på samme betingelser som oprindeligt stillet..
3)Regnskabsførelse, herunder kontering for de projekter, vi er regnskabsførende for.
Der er enighed om, at resultatopgørelsen kun skal vise de indtægter og udgifter, der har
relation til foreningens egen virksomhed.
4)Medlemskontingent 2018:
Der har været fejl for de medlemmer, der er tilmeldt betalingsservice.
Kassereren er opmærksom på dem, der endnu ikke har betalt.
Efter ferien inddrages Solveig B. og Erik M. i de manglende betalinger.
(se pkt. 7).
5)Evaluering af torvedag den 2. juni og deltagere i byfesten den 1. september:
Torvedagen den 2. juni var igen en succes.
Der blev tegnet 13 nye medlemsskaber.
Fadøllet blev udsolgt! Overskuddet ved salg af drikkevarer udgør godt 3.000 kr.
Torvedagen den 4. august:
Jens V. og Niels A. er ansvarlige.

Byfesten den 1. september:
Kjeld K. og Erik M. er ansvarlige.
6)Anvendelse af Facebook (Jens V.):
Hvad vil vi med Facebook? Hvad er vores strategi?
Spørgsmålene blev drøftet.
En ide´ kunne være, at bringe korte uddrag fra vores formålsparagraf samt fortælle om de
ting, vi har støttet.
Vi skal hver især huske at bidrage med stof til Jens V.
7)Betalingsmåder for kontingent (kort, Mobile Pay og PBS):
Vi synes ikke, at det nuværende system ”Foreninglet” er tilfredsstillende. Der sker fejl, og
det er forholdsvis dyrt i drift (ca. 10 000 kr.).
Det vedtoges, at Kjeld K. og Solveig B. til næste møde skal undersøge alternative systemer,
bl.a. ”Klubmodul”.
8)Eventuelt:
a)Skibsbrikse på Skarridsøhjemmet. Hvorfor skal de flyttes?
b)Efter ferien udsender Claus S. og Niels A. en pressemeddelelse om bl.a. medlemstal og
kontingentbetaling.Den mailes også til medlemmerne.
c)J-dag med salg af ”Jyderups Øl”afholdes den 26. oktober. Drøftes på næste møde.
d)Lystændingsfest bliver den 23. november, hvor vi vil have en bod.
9)Næste møde:
Torsdag den 6. september kl. 17,00 i sparekassens mødelokale.

