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         Møde nr. 35 

 

 

    Referat  
 

af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018. 

 

Alle syv medlemmer deltog. 

 

1)Godkendelse af mødereferat nr. 34: 

Referatet blev godkendt. 

 

2)Overgang til nyt medlemssystem: 

Tre medlemmer orienterede om system ”Reepay”. 

Det er et enkelt og billigt system, der er baseret på automatisk kortbetaling (korttræk). 

Beslutning: 

Formanden undersøger, om systemet kan udskrive mails om generalforsamling m.m. til 

medlemmerne. Hvis det ikke kan, så vil Solveig B. til næste møde undersøge pris m.m. på system 

”Klubmodul”. 

 

3)Betaling af medlemskontingent for 2018: 

Der er mange, der ikke har betalt endnu. 

Solveig B. og Erik M. og kassereren gennemgår snarest medlemskartoteket. 

Derefter udsendes et venligt rykkerbrev på 100 kr. 

Bestyrelsen orienteres. 

 

4)J-dagen den 26. oktober 2018: 

Cafe Habibi er lukket. Derfor flyttes arrangementet til Skarridsøsalen. 

Program: 

Kl. 16,00: Bestyrelsen mødes til borddækning m.m. 

Kl. 18,30: Bestyrelse og ambassadører med ledsagere mødes til en let anretning. 

Kl. 20,00: der åbnes for salg af Jyderups Jul. 

Priser: 

Jyderups Jul: 50 kr. 

Øl: 20 kr. 

Vand: 10 kr. 

Vin 100 kr./20 kr. 

 

Det blev aftalt, hvem der har ansvaret for arrangementets forberedelse, bl.a.: 

køb af drikkevarer, snacks og duge – mad - musik – Facebook – ambassadører – JyderupPosten - 

bevilling. 

 

5)Deltagelse i Lystændingsfesten den 23. november 2018: 

Vi deltager med en stand fra kl. 15,00. 

Vi sælger Jyderups Jul i hele kasser til 450 kr. samt uddeler smagsprøver. 

Nye medlemsskaber gælder også for 2019. 

Erik M. er ansvarlig for bemanding og opstilling (14,30). 

Niels A. og Erik M. laver en stor planche, der viser de projekter, vi har støttet. 



 

6)Ansøgninger: 

Jyderup Erhvervsforening m.fl. søger om tilskud på kr. 60.000 til ”Teknisk opgradering af 

Skarridsøsalen”. 

Prisen udgør kr. 212.000. Heraf er allerede finansieret kr. 137.000. 

Det vedtoges at yde det ansøgte tilskud. 

Jens Varling deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet. 

 

7)Opdatering af pjece: 

Afventer nyt medlemssystem (se pkt. 2). 

 

8)Udsendelse af pressemeddelelse og nyhedsbrev: 

Afventer næste møde. 

 

9)Eventuelt: 

Ikke noget. 

 

10)Næste møde: 

Tirsdag den 20. november kl. 17,00 i Sparekassens mødelokale. 

 

Erik Madsen 

sekretær 

 

 


