
Foreningen Jyderups Fremtid  
         Dato: 23. nov. 2018 

         Møde nr. 36 

    Referat 
 

af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2018. 

 

Alle 7 medlemmer deltog i mødet. 

 

1)Godkendelse af referat fra møde nr. 35: 

Blev godkendt. 

 

2)Evaluering af J-dagen, herunder regnskab: 

Vi synes, det var en god aften.  

Mellem 170 og 200 personer deltog. 

Derfor kan konceptet godt genbruges til næste år. 

Regnskabsmæssigt forventes et lille overskud til foreningen. 

 

3)Betaling af medlemskontingent for 2018: 

For ca. 1 måned siden har kassereren mailet en ”venlig” rykker til dem, der ikke havde betalt. 

Det har resulteret i 49 betalinger og nogle få udmeldinger. 

Men der stadig en del, der ikke har betalt. 

Aftalt: 

Kassereren laver en liste over dem, der ikke har betalt, inden Lystændingsfesten den 23. november. 

Kjeld K., Solveig B. og Erik M. gennemgår den 4. december listen med henblik på at kontakte dem, 

som vi mener ønsker at være medlemmer. 

 

4)Ansøgninger om tilskud: 

Ikke modtaget nogen. 

 

5)Overgang til et andet medlemssystem: 

System ”Reepay” (Anders Baagland) kan ikke udskrive breve m.m. til medlemmerne. 

Derfor vil vi ikke overgå til dette system. 

 

Vi mener, at ”Foreninglet” er bedre end system ”Klubmodul”. 

Derfor er der enighed om at fortsætte med Foreninglet foreløbig for 2019. Det tilbydes nu til en 

reduceret pris (5.200 + moms). 

I løbet af 2019 skal det undersøges, om kontingentbetalingen kan ske via MobilPay og/eller SMS. 

Kassereren melder tilbage til bestyrelsen. 

 

6)Lystændingsfesten den 23. november: 

Vores deltagelse blev drøftet og aftalt. 

Se i øvrigt referat fra sidste møde. 

Erik M. laver notat herom. 

 

7)Fortegnelse over projekter, vi har støttet, og hvor vi har ejendomsretten til de støttede effekter 

(Kjeld): 

Notatet viser, at vi har ejendomsretten til et lydanlæg til kr. 10.200 og mikrofoner til kr. 3.000. 

Formanden følger op og og melder tilbage. 

 

8)Tilskud fra ”Lokaltelefonen”: Nyt navn? Nye abonnementer?: 

Vi mener, at den har skiftet navn til Unotel.  



Vi modtager cirka 6.000 kr. årligt. 

Expert sælger ikke længere dette abonnement. 

Erik Just undersøger nærmere og melder tilbage. 

 

9)Eventuelt: 

a)Formanden oplyste, at han er blevet kontaktet at TV2-Øst om foreningens J-dag. 

b)Der er lavet en ”Drone-film” om Jyderup. Den kan ses på Jyderup Erhvervsforenings Facebook-

side. 

 

10)Næste møde: 

Tirsdag den 15. januar kl. 17,00 i sparekassens mødelokale. 

 

 

Erik Madsen 


