
Foreningen Jyderups Fremtid 

       

     Møde nr. 41 

Referat fra  

 

bestyrelsesmødet den 21. august 2019 kl. 17.00 i Sparekassens mødelokale. 

Dagsorden: 

1) Referat fra sidste møde den 24. juni 2019. Godkendt. 

2) Bordet rundt – ansvarsområder. Kjeld, samt Michael og Steffen orienterede om økonomien. Der er 

fortsat ca. 150 private restanter, men meget få erhvervs-ditto. Kjeld forsøger at få et samarbejde 

med ForeningLet om opkrævningsprocedurer (rykkere). Kjeld udskriver en restanceliste til den 7. 

september. Ved indmeldes anbefales Mobile Pay eller PBS straks ved indmeldelse. Vi har ca. 

174.000 i kassen til uddeling, men vi mangler ansøgninger.  

Jens orienterede om de sociale medier, hvor han havde boostet via Facebook to gange. Selvom det 

koster penge, så betaler dette sig selv i nye medlemmer og omtale. Vi skal have Jyderup Posten 

med på en artikelserie om Jyderups Fremtid, hvilket de er med på. Vi skal også have omtalt 

lanceringen af Jyderups Jul den 25. oktober 2019 – både i Jyderup Posten og andre steder. Niels 

kommer med et nyhedsbrev. 

3) Ansøgninger om støtte. Vi havde modtaget ansøgning fra Jyderups E-sport. Bestyrelsen var som 

sådan positiv overfor ansøgningen, men mangler en bestyrelse i foreningen, ligesom foreningen 

mangler medlemmer, førend vi kan bevilge støtte, dog ikke i det ansøgte omfang. Formanden 

skriver til foreningens kontaktperson. 

4) Byfest den 7. september. Vores opgaver. Kjeld udfærdiger liste over opgaver (er senere udsendt). Vi 

skal stå for ølsalget i vores egen pavillion i løbet af dagen, mens idrætsforeningerne står for salget i 

teltet hele dagen og aftenen. Vi skal have afstemt priser. 

5) Events i Jyderup: Afholdelse af arrangement på Grundlovsdag, evt. i samarbejde med Jyderup 

Højskole. Dette skal have lov til at modne indtil 2021. 

6) Jyderups Jul – indkøb og arrangementet den 25. oktober 2019. Bestyrelsen møder i Skarridsøslagen 

den dag kl. 16.30. Formanden aftaler et samarbejde med Café Forsinket omkring levering af 

madvarer. Salen er booket, ligesom musiker også er adviseret. 

7) Økonomi, herunder kontingent. Blev klaret under punkt 2. 

8) Eventuelt, herunder næste møde. Aftalt til den 10. oktober 2019 kl. 17 – 18.30 i Sparekassen. 

 

Erik Just Pedersen 

Sekretær 

 

 

Bestyrelse fra foråret 2019: 



Formand Claus Jørgen Sørensen, info@jyderupsfremtid.dk, tlf. 22 65 67 22 

Kasserer Kjeld Kallenbach, kasserer@jyderupsfremtid.dk, 22 17 04 62 og kallenbach@outlook.dk  

Sekretær Erik Just Pedersen, erikjustpedersen@gmail.com, tlf. 52 37 05 01 

Bestyrelsesmedlem Niels Agerbo, drivsaatvej@yahoo.dk, tlf. 22 24 29 20 

Bestyrelsesmedlem Jens Varling, varling@mail.dk, tlf. 59 27 67 00 

Bestyrelsesmedlem Steffen Kisselhegn, steffen.kisselhegn@gmail.com, tlf. 25 15 38 39 

Bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen, mr070384@gmail.com, tlf. 23 27 15 50 
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