Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid

Den 31. oktober 2020
kl. 08.00

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

Referat

Godkendelse af dagsorden og
referat

Beslutning
Godkendt

Økonomi og medlemmer

Leise fortalte, at der er 608 medlemmer, 102 har
ikke betalt, dvs. 506 betalende medlemmer.
Hundeskoven – lille underskud, men dækning er
aftalt med projektejer.
Lokalforum og revisorregning – formanden har talt
med Lokalforum, og Lokalforum afklarer med
kommunen om behovet for revisorunderskrevet
regnskab. Lokalforum bliver først aktive i 2021. Der
har været dialog om uforbrugte midler, som
Jyderups Fremtid administrerer for Lokalforum.
Formanden gav på anmodning kassereren tilladelse
til at overføre Lokalforums andel af
revisionsregningen fra Lokalforums konto til
Jyderups Fremtids konto.
Økonomien i Jyderups Fremtid oktober 2020:
209.445 kr. på kontoen ca. 41.500 er disponeret.

Indkomne ansøgninger
Formanden orienterer om nye
ansøgninger og om sin dialog med
projektejere, der har fået støtte.
- Ansøgning fra Væveloftet

Væveloftet har ansøgt 10.000 kr. til tilbehør til
væve, da foreningen er nystartet og skal i gang.

Bestyrelsen besluttede at give formanden mandat til at
give støtte på op til 5000 kr. efter nærmere aftale med
Væveloftet. Der skal tages ejendomsbehold.

Genbesøg af projektansøgning fra Grøn
sammenhæng i Jyderup. Formanden har talt med

Bestyrelsen besluttede, at støttebeløbet til Grøn
sammenhæng i Jyderup øges fra 10.000 kr. til 20.000 kr.,

projektejer. Spørgsmålet om drift er afklaret.
Projektet er i god gænge, men der er ønske om, at
Jyderups Fremtid revurderer støtte på 10.000 kr.

da projektet har sikret støtte fra andre parter bl.a. PULO,
og da driftsomkostningerne er afklaret (et krav fra
bestyrelsen)

Lystændingsfesten
Drøftelse af foreningens bidrag til
lystændingsfesten.

Formanden har talt med Brugsen om smagsprøver
på Jyderups Jul ved Brugsen. Anja gav status på
Pop-up butik i Stationscenteret. Det vurderes op til
lystændingsfesten, om det kan lade sig gøre set i
lyset af Covid-19.

Bestyrelsen besluttede at afvente Butiksudvalget i
Erhvervsforeningen med henblik på planlægningen af
lystændingsfesten. Kontakt til Stationscenteret om Pop-up
butik afventer derfor også.

Opfølgning på markedsføring af
foreningen

Der er behov for markedsføring på Facebook af
Jyderups Jul.

Bestyrelsen besluttede, at Steffen markerer leveringen af
Jyderups Jul til butikker, cafeer og restauranter på
Facebook. Steffen booster opslaget.

Steffen og Anja mødes tirsdag aften om
hjemmesiden, visitkort m.v. ”Valgplakater” er lavet
og sendt til produktion. Plakater skal sættes op med
rafter m.v. Plakater og rafter udleveres til projektejer
for opsætning. Det skal afklares, hvor vi skafter
rafter fra.

Bestyrelsen besluttede, at projektejeren fremadrettet får
ansvaret for at sætte plakat op med rafter ved det støttede
projekt (evt. kun plakat, hvis rafter ikke kan fastgøres).
Bestyrelsen skal forhøre sig om priser på rafter evt. hos
XL-Byg eller savværket.

Eventuelt
Jyderups Jul distribueres til butikker og
restauranter/cafeer efter mødet.

Næste møde

Den 23. november 2020 kl. 19.00-21.00 i Jyderup Hallen.

