Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid

Den 28. september 2020
kl. 17.30

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

Referat

Godkendelse af dagsorden og
referat
Økonomi og medlemmer

Beslutning
Referat og dagsorden blev godkendt.

Formanden indstillede, at kassereren får
enefuldmagt.
Der er 465 betalende medlemmer inkl. erhverv. Der
er ca. 160 medlemmer i restance.
Godkendte projekter, som ikke er blevet udbetalt,
blev gennemgået. Basket-kurv til Ungdomsskolen
er endnu uafklaret.
Årstal og løbenummer skal sættes på
ansøgningerne, så der bliver bedre systematik i
ansøgningsprocessen. Formanden sætter årstal og
løbenummer på indkomne ansøgninger.
Ansøgninger lægges i dropbox.
Forudbetaling til udsigtspunkt ved Skarridsø
(Astrup) bliver stående. (Kalundborg Kommune,
2018).
Foreningen har ca. 87.000 kr. på nuværende
tidspunkt til støtte til projekter. Der er mere end

Bestyrelsen besluttede, at kassereren får enefuldmagt.
Bestyrelsen besluttede at se kritisk på udgifterne til
bankforretningen. Kassereren gennemgår udgifterne og
kontakter banken.
Bestyrelsen besluttede at give kassereren frie hænder til
at udforme regnskab og budget.

200.000 kr., men en stor del af midlerne er
disponerede.
Indkomne ansøgninger
Hey for Hyggekassen
Grøn sammenhæng i Jyderup
Kørsel med ældre borgere i rickshaw

Hey for Hyggekassen:
Bestyrelsen besluttede ikke at give tilskud til projektet, da
projektet ikke anses for at høre ind under foreningens
formålsparagraf.

Under dette punkt drøftes
vedtægternes §1, 2 og 15 mht.
Bestyrelsens holdning til drift og
anlæg.

Grøn sammenhæng i Jyderup:
Bestyrelsen besluttede, at der gives tilskud på 10.000 kr.
til springvandet (der var ansøgt 30.000 kr. til det samlede
projekt). Tilskuddet er betinget af, at der er klarhed om
afholdelse af driftsudgifter til springvandet, og at projektet
realiseres i sin helhed. Formanden er bemyndiget til at
forhandle med projektet om den samlede økonomi og evt.
forhøjelse af tilskud.
Kørsel med ældre borgere i rickshaw:
Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet. Formanden
orienterer projektet om muligheden for at ansøge PULO,
LAG og kommunen. Bestyrelsen har tidligere givet tilskud
til trinbræt til rickshaw.
Bestyrelsen besluttede at følge tidligere bestyrelsers
tolkning af vedtægterne mht. at der som udgangspunkt
kun gives støtte etablering, mens hjemlen til driftsstøtte i
§15, som er en ”kan”-paragraf, fortsat i videst muligt
omfang ikke udnyttes.

Jyderups J-dag
I lyset af Covid-19 skal det besluttes,
hvordan J-dag kan afvikles.

Udskudt til mødet den 8. oktober 2020

Lokalforum og Jyderups Fremtid

Udskudt til mødet den 8. oktober 2020

Rolle- og arbejdsfordeling
Eventuelt

Ønske om punkt til næste dagsorden ”Mundbind til
Sikker By”

Næste møde

Torsdag den 8. oktober kl. 08.00-09.30

