
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 26. april 2021           
kl. 19.00 

    

 

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

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 Godkendt 

 

Økonomi og medlemmer Overskud på 55.000 kr. i år pga. indbetalinger og 

ingen nye ansøgninger til projekter. Vedrørende 

medlemskab 2021: 

31 har betalt siden rykker 

110 medlemmer har ikke betalt 

452 betalende medlemmer 

Tennisklubben har fået udbetalt projektstøtte. 

 

 

 

Indkomne ansøgninger 

 

Ingen indkomne ansøgninger   

 

Brug af infoskærme v/Anja Vi har fået information om, hvad der ligger på 

infoskærmene. Steffen og Anja mødes og aftaler 

indhold. Det skal undersøges, om der kan lægges 

video på infoskærme. 

 

 

GDPR Databehandleraftale er uploadet til hjemmeside 

under egen side ”GDPR”. Privatlivspolitik er 

fremsendt med dagsordenen, og den skal senere 

lægges på hjemmesiden.  

Privatlivspolitik blev godkendt af bestyrelsen. Leise sender 

opdateret privatlivspolitik til Niels, som uploader til 

hjemmesiden. 



Efterskrift: Privatlivspolitik i ny version er uploadet 

under fanen GDPR på hjemmesiden. 

 

Ny øl Per har talt med Ølhunden i Buerup. Per hører 

Ølhunden, om vi kan komme på 

virksomhedsbesøg. 

Efterskrift: Per har aftalt virksomhedsbesøg hos 

Ølhunden den 6. maj kl. 19.00. 

 

 

Generalforsamling Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer fra 

et medlem. Niels skriver de foreslåede ændringer 

ind i oversigtsarket over vedtægtsændringer, og 

herefter sendes vedtægtsændringerne til fornyet 

beslutning i bestyrelsen. 

Det blev besluttet, at vi afholder ny generalforsamling 

onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 og ekstraordinær 

generalforsamling torsdag den 9. september kl. 19.00. 

 

Eventuelt 

 

 

Jyderup Erhvervsforening har indbudt Jyderups 

Fremtid til et samarbejde om visning af EM-kampe 

på storskærm for betalende gæster. Der er 

koordinationsmøde den 4. maj kl. 14-16, hvor 

Jyderups Fremtid er blevet bedt om at stille med et 

medlem. Det blev drøftet, om Jyderups Fremtid er 

den rette forening til at deltage i arrangementet, 

men bestyrelsen valgte at afvente med at træffe 

beslutning om deltagelse, før der foreligger mere 

information om arrangementet. 

Det blev besluttet, at formanden repræsenterer Jyderups 

Fremtid til koordinationsmødet.  

 

Næste møde 6. maj 2021 kl. 19.00 (mødet afholdes som virksomhedsbesøg hos Ølhunden i Buerup) 

 


