
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 22. februar 2021  
kl. 19.00 

    

 

Deltagere: Claus-Jørgen, Niels, Per, Anja, Michael, Leise og Steffen 

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 Referat blev godkendt. 

 

Økonomi og medlemmer 

Opfølgning på betalte medlemskaber 

Fremlæggelse af budget v/kasserer 

Opkrævning sendt ud ad 2 omgange. 188 har 

betalt, selvom PBS-betalingsfrist først er 1. og 2. 

marts.  Der er sendt 32 erhvervsopkrævninger ud. 

Et hundeskovsponsorat er betalt, mens et 

yderligere sponsorat udestår. 

 

PR-gruppen lavede glimrende FB-opslag 6/2, og 

formanden har sendt nyhedsbrev ud mht. 

opkrævning af medlemskab. 

 

Vi opererer med et budgetteret underskud på ca. 

13.000 kr., og aktiviteter må yderligere reduceres, 

hvis foreningen ikke har vækst i medlemmer.  

 

Regnskab er godkendt af interne revisor. Ekstern 

revisor godkender i slutningen af marts. 

 

Der står i tidligere referat, at foreningen ikke betaler 

regninger for projekter – kun støtte.  

 

Kassereren har sikret, at vi får 425 kr. tilbage i 

gebyrer fra Sparekassen.  

Bestyrelsen besluttede, at foreningen godt kan betale 

regninger for projekter. 

 

Bestyrelsen besluttede, at skæringsdato for nye 

erhvervsmedlemmer er 1/9 og for almindelige medlemmer 

er fra det fra J-dag, hvorefter der først opkræves for det 

nye år. 

 

 



Indkomne ansøgninger 

Opfølgning på ansøgning fra 

Tennisklubben  

 

Tennisklubben har kvitteret positivt for støtten. Det 

er K.B. Enterprise, der skal udføre arbejdet. Vi har 

bedt om kopi af faktura for det samlede projekt, og 

når den modtages af foreningen, så sender vi støtte 

på 5.000 kr. til tennisklubben. 

 

Ingen nye ansøgninger. 

  

 

Markedsføring 

Opfølgning på Facebook, opsætning af 

rafter/skilte mv.  

Der kommer FB-opslag omkring skiltning (Per tager 

billeder af opsætning), støtte til projekter m.v. 

 

Det fremgår af referat fra 2015, at foreningen skal 

gøre brug af infoskærme. Det er der ikke fulgt op 

på. Anja følger op. 

 

Niels finder den gamle folder og sender til 

bestyrelsen. 

 

 

Generalforsamling 

Vedtægtsændringer skal være 

specificeret inden indkaldelse til 

generalforsamlingen 

Der skal fastsættes dato for 

generalforsamlingen 

 Generalforsamling skal være afholdt senest 1. maj 

og indkaldt senest 14 dage før.  

 

Der er 4 medlemmer på valg: Niels, Steffen, Claus 

og Michael. 

 

Vedtægtsændringer: 

§1: bestyrelsen ønsker at slette afsnit 2 

”Styregruppen for Jyderup fremtid blev nedsat af en 

arbejdsgruppe under Lokalforum den 10.06. 2014 

og består af repræsentanter udpeget af foreninger, 

forretnings- og erhvervsdrivende samt 

enkeltpersoner med tilknytning til Jyderup by.” 

§7: bestyrelsen ønsker at give mulighed for at 

afholde generalforsamling virtuelt. 

Det blev besluttet at afholde generalforsamling den 28. 

april 2021 kl. 19.00. Hvis der bliver behov for en 

ekstraordinær generalforsamling afholdes denne den 26. 

maj kl. 19.00. Der afholdes bestyrelsesmøde til 

forberedelse af generalforsamlingen den 26. april kl. 

19.00. 

 

De 4 medlemmer ønsker genvalg. 

 

 



§7: bestyrelsen ønsker, at offentliggørelse af tid og 

sted sker senest en måned før 

generalforsamlingen, og at der gives en 

kalenderuge fra offentliggørelsen af tid og sted til at 

indsende indkomne forslag, mens dagsorden først 

udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.  

§7: bestyrelsen ønsker at ændre pkt. 7 i 

dagsordenen, så der i stedet for statsautoriseret 

revisor vælges en ekstra kritisk revisor, så der i alt 

er 2 kritiske revisorer og ingen statsautoriseret 

revisor. 

§10: bestyrelsen ønsker, at stifterne udgår af §10, 

og at foreningen ledes af 7 medlemmer med 3 

medlemmer på valg i lige år og 4 medlemmer på 

valg i ulige år. Bestyrelsen vælges af medlemmerne 

på generalforsamlingen.  

§11: bestyrelsen ønsker at slette §11, da stifterne 

ikke deltager mere.  

§13: bestyrelsen ønsker at tilføje, at bestyrelsen 

kan beslutte at give kassereren dispositionsret over 

midlerne i foreningen og fastsætte en øvre grænse 

herfor.  

§15: bestyrelsen ønsker at ændre §15 til 

Foreningen kan udlåne aktiver til medlemmer, som 

foreningen har ejendomsforbehold i og disponerer, 

og foreningen kan give økonomisk støtte til 

projekter.  

 

 

Eventuelt 

Der følges op på Privatlivspolitik m.v. i 

relation til GDPR jf. sidste møde. 

 

Evt. ansøgning fra et projekt v/Anja 

Databehandleraftale og privatlivspolitik uploades til 

hjemmeside, når Anja har privatlivspolitik klar. 

 

 



 

 

Anja forklarede kort, at der kan være et nyt projekt 

under opsejling, og at foreningen forventes at få en 

ansøgning senere. 

 

Formanden orienterede om, at formanden har 

deltaget i et møde i Holbæk Kommune om fonde og 

puljer. Alle puljer, der kan søges i kommunen, blev 

gennemgået på mødet, og foreningen har mulighed 

for at søge nogle af disse puljer. Der er en 

eventbank i Tølløse, hvor man kan låne forskellige 

effekter til arrangementer af kommunen. Susanne 

fra Kundby vil gerne give gode råd til 

fondsansøgninger m.v. Vi lægger link m.v. til puljer 

op på hjemmesiden, så ansøgere til Jyderups 

Fremtid nemt kan finde andre støttemuligheder. 

 

Formanden ønsker drøftelse af Jyderups Jul og ny 

øl på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

 

Næste møde 22. marts kl. 19.00. 

 


