
Jyderups Fremtid    

 
Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 17. - 18.30 i 
sparekassen. 
 
1. Referat fra sidste møde den 21. august 2019 
2. Bordet rundt - vore ansvarsområder 
3. Ansøgninger om støtte. Jyderup Stilav søger om støtte til genopbygning af brinken mod 
Skarridsø ved Sølyst. 
4. Lancering af Jyderups Jul den 25. oktober. Starttidspunkt? Vores opgaver m.m. 
5. Lystændingsfesten ultimo november 2019. 
6. Økonomi 
7. Eventuelt, herunder næste møde 
 
 
Ad pkt. 1. Godkendt 
 
Ad pkt. 2. Bordet rundt: Jens Varling oplyste at der blev annonceret på Facebook omkring 
arrangementet kl. 20.00 den 25. oktober i Skarridsøsalen. Der er op til 1000 der har set 
annoncering på Facebook. 
Kjeld Kallenbach oplyser at han har udsendt rykkere lige før byfesten i september. 46 
restanter (private) har betalt og 4 firmaer. 
Claus Sørensen gjorde opmærksom på et spørgsmål: Hvad forventer nyindmeldte og 
betalende medlemmer af foreningen? Svaret er at de må være at de bliver budt 
velkommen. Vi drøftede byfesten, herunder det afholdte bankospil. Salget af øl foregik 
denne gang efter timeforbrug. Det er sportsklubberne, der står for ølsalget, hvilket vi 
mener bør ligge i Erhvervsforeningen fremover. 
 
Ad pkt. 3 Ansøgning blev godkendt og bevilling givet på kr. 12.481,25 som ansøgt. 
 
Ad pkt. 4 Jyderups Jul. Der er enighed om at vi starter med lanceringen kl. 20.00 og at vi 
mødes ca. kl. 17.00, hvorefter vi spiser kl. 17.30. Det er blevet aftalt med Café Forsinket at 
de holder køkkenet længere åbent for lettere retter end normalt (de slutter normalt kl. 
21.00). Cafeen får også øllen til udskænkning kl. 20.00. Sidste år salg i Skarridsøsalen 
udgjorde ca. 20. kasser. Vi håber at overgå dette i år. Der kommer i år øl på fad. Der 
efterlyses salgsassistenter til skranken i salen. Musikken er bestilt lige som sidste år. Vi 
skal i år have pausemusik, så ikke folk går hjem i utide. Kjeld sørger for almindelige øl, 
vand og vin + bevilling til udskænkning. Claus sørger for leje af trailer til opbevaring af 
øllerne, der skal køres ud om lørdagen til diverse salgssteder. Kjeld oplyste at han havde 
en del julepynt vi kan bruge ligesom Jens også har noget. Vi skal huske klude til aftørring 
og øl-åbnere. 
 
Ad pkt. 5. Vi deltager ikke med egen stand i år – vi overlader øl-præsentation og -salg til 
Erhvervsforeningen. 
 
Ad pkt. 6. Økonomi – blev vendt under pkt. 2. 
 



Ad pkt. 7. Eventuelt – herunder næste møde. Intet under eventuelt – næste møde torsdag 
den 16. januar 2020 kl. 17 i Sparekassens lokaler. 
 
Erik Just Pedersen 
 
 
 
 

 


