
Foreningen Jyderups Fremtid      

         Dato: 27. marts 2019 

         Møde nr. 38 

 

 

    Referat 
 

fra bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2019 kl. 17,00 i Sparekassens mødelokale. 

 

Alle 7 medlemmer deltog. 

 

1)Godkendelse af referat fra møde nr. 37: 

Godkendtes. 

 

2)Ansøgninger om tilskud: 

a)Køb af gribetænger til brug ved affaldsindsamling den 31.marts 2019: 

Ruth Hansen søger om tilskud til køb af 20 gribetænger for kr. 4.000. 

Ansøgninger er imødekommet gennem mail-korrespondance. 

 

b)Ældresagen i Tornved-Svinninge søger om tilskud til køb af bordtennisborde: 

Der søges om kr. 4.298 til køb af yderligere 2 borde. 

Det vedtoges, at imødekomme ansøgningen. 

 

c)Projekt ”Aktiv bymidte ungeinddragelse”, søger om kr. 5.000 til bespisning af de deltagende 

elever i forbindelse med workshop den 23. april:  

Vi kan ikke støtte ansøgningen, da  udgiften falder uden for foreningsens formålsparagraf for ydelse 

af støtte. 

 

3)Møde om kontingentbetaling for 2018: 

Notat fra mødet den 20. februar 2019 blev drøftet. 

Det fremgår bl.a., at 104 personer – trods rykkere – stadig ikke har betalt og derfor bliver slettet 

som medlemmer, inden der udsendes opkrævninger for året 2019.  

Notatet gav anledning til en drøftelse af, hvorfor så mange ikke ønsker at fortsætte som medlemmer.  

Vi kan ikke pege på en bestemt årsag. Men manglende tilmelding til betalingsservice spiller sikkert 

en rolle. 

 

4)Opkrævning af medlemskontingent for året 2019: 

Kassereren oplyser, at medlemstallet nu er på 509, heraf ca. 20 erhvervsdrivende. 

Der har været fejl i ”Foreninglet”, så nogle medlemmer først modtager opkrævninger i øjeblikket. 

 

5)Udkast til årsregnskab for 2018: 

Kassererens skitse til årsregnskab blev gennemgået og kommenteret. 

Den viser et foreløbigt overskud på ca. 35.000 kr. 

Det blev aftalt, at flere poster skal specificeres i noter. 

Det reviderede årsregnskab udsendes(mailes) til bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

 

6)Drøftelse af generalforsamling den 8. april 2019 kl. 19,00 i Skarridsøsalen: 

-Indkaldelse/annoncering: 

Den er udsendt på mail den 25. marts. 

-Dirigent: 

Vi foreslår Søren Bødtker Pedersen. 

 



-Fastsættelse af kontingent for 2020: 

Vi foreslået uændret kr. 100,00 for personer og kr. 500,00 for virksomheder. 

-Valg af ekstern revisor: 

Vi foreslår genvalg af R+R gruppen i Holbæk, og som kritisk revisor Gitte Rasmussen. 

-Valg til bestyrelsen: 

På valg er: Niels Agerbo, Erik Madsen, Claus Sørensen, Jens Varling og Solveig Bondgaard. 

Erik Madsen og Solveig Bondgaard ønsker ikke genvalg. 

Så der skal vælges mindst 2 nye medlemmer. 

Formanden ser gerne kandidatforslag fra bestyrelsen inden den 8. april. 

-Bestyrelsens beretning: 

Formanden nævnte et par ting, han vil medtage i beretningen.  

-Andet: 

Det aftaltes, hvem der sørger for øl og vand. 

Alle i bestyrelsen møder kl. 18 til bordopstilling og drøftelse af generalforsamlingen. 

 

7)Tilbagemelding vedrørende lydanlæg/mikrofoner og ”Lokaltelefonen”, jfr. tidligere møder: 

Lydanlæg efterspores stadig. Mikrofoner: er OK.  

Lokaltelefonen: Expert ønsker ikke at sælge mobilabonnementer for Lokaltelefonen (som nu hedder 

noget andet). 

 

8)Eventuelt: 

Ikke noget. 

 

9)Konstituerende møde: 

Afventer valg af ny bestyrelse. 

 

Erik Madsen 

sekretær 

 

 


