
Bestyrelsesmøde i Jyderups Fremtid  Den 10. oktober 2020    
kl. 08.00 

    

 

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

    

Dagsorden Referat Beslutning 

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 Godkendt 

 

Økonomi og medlemmer 

Kasserer og formand orienterer 

Bogført til og med 30. september. 

Udstående medlemsliste gennemgået (i alt 618 

medlemmer, 475 betalende, 119 ikke-betalende). 

Spørgsmål fra kasserer, hvornår slettes ikke 

betalende medlemmer? 

Bestyrelsen skal gennemgå debitorsaldo, når 

kasserer har lagt den i Dropbox. 

To regninger fra DK-hostmaster – skal undersøges 

hvilke to domæner (jyderupsfremtid.dk og måske 

visitjyderup.dk), som vi ejer? 

Regning for Brinken er kommet (3 private 

bidragsydere betaler den del, som ikke er dækket af 

kommunen og Fremtid). Formanden hører projektet 

om markedsføring af Jyderups Fremtids bidrag til 

projektet. 

Regning for Discgolf er kommet. 

Formanden har meddelt projektet ved gadekæret, 

at vi støtter med 10.000 kr. til projektet. Formanden 

har spurgt projektet til trafiksikkerhed mht. træer, og 

det er håndteret af projektet.  

Hundeskoven er bedt om at rykke sponsorer for 

betaling af Hundeskoven. 

Bestyrelsen besluttede at slette medlemmer, som ikke har 

betalt, efter 2 år. 

 

Bestyrelsen besluttede at lave et visitkort og 

visitkortholdere med mobilepay (Steffen/Anja bestiller). 

Mobilepay-nr., logo og www på forsiden af kortet, 

konto/PBS på bagsiden. Mobilepay skal på forsiden på FB 

og hjemmeside. Butikker tilbydes kortholder + visitkort. 

 

Bestyrelsen besluttede at afskrive projektet ”Naturaksen”. 

Projektet må genansøge. 

 

 

 



Anja og Steffen indhenter pris på plakater til brug 

for markedsføring af Fremtid og støttede projekter. 

Der er en ramme på ca. 3000 kr. og linjen skal følge 

visitkort samt oplyse om mulighed for donationer 

(ikke kun medlemskaber). 

 

Indkomne ansøgninger 

Formanden orienterer 

Ingen indkomne   

 

Jyderups J-dag  

I lyset af Covid-19 skal det besluttes, 

hvordan J-dag kan afvikles. 

 Bestyrelsen besluttede, at den normale J-dag aflyses pga. 

Covid-19. Bestyrelsen distribuerer Jyderups Jul til 

salgsstederne fredag 30/10 og lørdag 31/10, så salget kan 

starte lørdag den 31/10. 

 

Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf, at bestyrelsen 

deltager i lystændingsfesten 27/11 med pop-up-butik om 

Fremtidens arbejde evt. i butikscenteret (Anja) og 

prøvesmagning af øl i samarbejde med en af byens 

dagligvarebutikker (formanden).  

 

Lokalforum og Jyderups Fremtid 

Rolle- og arbejdsfordeling 

Mulighed for at borgere kan forankre projekter i 

Lokalforum blev drøftet. Det ville hjælpe projekter i 

Jyderup med at søge støtte hos fonde m.v.   

Formanden tager kontakt til Lokalforum, når de er kommet 

på plads efter omorganiseringen. Der aftales møde med 

bestyrelsen, hvor bl.a. forankring af projekter og 

aftalegrundlag mellem Lokalforum og kommunen skal 

drøftes. Fremtiden fører regnskab for Lokalforum og 

derfor skal kende konditionerne i aftalen med kommunen.  

 

Sikker By - opfølgning 

Drøftelse af støtte til mundbind o.a. 

 Anja orienterede om Sikker By. Projektet har 

overordnet været meget positivt og modtaget godt i 

befolkningen. Der laves nu målinger af tilslutning til 

Smittesporingsapp ved byens butikker. 

Bestyrelsen roste projektet, og den bevilligede ramme på 

5000 kr. overføres til projektet via Erhvervsforeningen, når 

kontonummeret er modtaget. 

 



Eventuelt 

 

Nyhedsbrev: brinken, gadekæret, juleøl, 

lystændingsfest 

Vi skal kontakte 2ØL mht. pristilbud på produktion 

af juleøl, gavekasser m.v. (Anja/Steffen). 

 

Steffen og Anja laver årshjul for møder og 

arrangementer.  

 

 

 

Næste møde Lørdag den 31. oktober kl. 08.00 (herefter køres der øl ud til salgsstederne). 

    

 


