
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 16. september 2020 
Kl. 17.30 

    

 

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

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Velkomst Bestyrelsens medlemmer fortalte om deres 

forskellige baggrunde og motivation for at deltage i 

Jyderups Fremtid. 

 

 

Konstituering 

Efter generalforsamlingen den 25. 

august 2020 skal bestyrelsen 

konstituere sig på ny.  

Bestyrelsen konstituerede sig på mødet, og der 

blev fordelt ansvarsområder til 

bestyrelsesmedlemmerne.  

Formand Claus Jørgen, kasserer Leise, sekretær Niels. 

 

Ansvarsområder: 

Markedsføring/sociale medier: Steffen og Anja  

Praktik: Michael og Per 

Hjemmeside: Niels 

 

Økonomi og medlemmer Bestyrelsen drøftede, hvordan økonomien, 

betalinger og restancer fremadrettet skal håndteres, 

samt hvordan medlemskontingenter skal betales. 

MobilePay har midlertidigt været ude af drift, men 

Michael har fået åbnet for MobilePay igen. 

Det skal undersøges, om kasserer og et menigt medlem i 

fællesskab kan godkende regninger over 10.000 kr. 

Bestyrelsen godkendte, at kasserer kan godkende 

betalinger op til 10.000 kr. uden ekstra godkender.  

 

Indkomne ansøgninger 

Hey for Hyggekassen 

Grøn sammenhæng i Jyderup 

Kørsel med ældre borgere i rickshaw 

Sikker By 

Der var indkommet 4 ansøgninger. Bestyrelsen 

valgte at udskyde behandlingen af ansøgningerne 

til næste møde, dog blev ansøgningen om tilskud 

på 5000 kr. til Sikker By behandlet på mødet pga. 

projektets hastende karakter (indsats mod Covid-

19).  

 

Bestyrelsen besluttede at give tilskud til Sikker By, da 

projektet ønskede støtte til etablering, og projektet er i 

overensstemmelse med formålet i vedtægterne om at 

gøre Jyderup til et godt (og trygt) sted at leve. Anja 

erklærede sig inhabil pga. deltagelse i initiativgruppen til 

Sikker By. 



Vedtægternes §1 og §2 beskriver, hvilke formål 

foreningen kan støtte. 

 

Dropbox og ForeningLet Dropbox.com anvendes til opbevare dokumenter. 

Dagsorden og referat lægges i Dropbox før og efter 

bestyrelsesmøder. Alt mødemateriale vil ligge 

samlet i undermappe til det enkelte 

bestyrelsesmøde. Alle kan oprette mapper og 

uploade dokumenter. 

Foreninglet.dk anvendes til medlemskartotek, 

hjemmeside og mail.  

 

 

Eventuelt 

Jyderups J-dag 

Årshjul for foreningens aktiviteter 

 

 

 

I lyset af Covid-19 drøftede bestyrelsen, hvordan 

Jyderups J-dag den 30. oktober 2020 skal 

håndteres. 

 

Der blev fremsat ønske om, at der konstrueres et 

årshjul for foreningens aktiviteter, som kan lægges 

på hjemmeside og sociale medier. 

Beslutning om Jyderups J-dag udskydes til næste møde, 

så bestyrelsen har bedre grundlag for at vurdere 

situationen mht. Covid-19. 

 

Det blev besluttet at arbejde videre med at konstruere et 

årshjul. 

 

Næste møde Den 28. september 2020 kl. 19.00 i Jyderup Hallen. 

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


