Foreningen Jyderups Fremtid
Dato: 17. februar 2018
Møde nr. 30
Referat
fra bestyrelsesmøde tirsdag den 13. februar kl. 17,00 i sparekassens mødelokale.
Alle medlemmer deltog med undtagelse af Kjeld Kallenbach, der havde meldt afbud.
1)Godkendelse af referat fra sidste møde den 27. okt. 2017:
Referatet blev godkendt.
2)Ansøgninger om støtte:
a)Projekt LandArt:
Tidsgrænsen for udbetaling af tilskudsbeløbet på 5.000 kr. er overskredet.
Vi vedtog at forlænge fristen til den 1. november 2018 på de oprindelige vilkår.
2)Projekt Hundeskov søger om yderligere tilskud til etablering af skoven på 2.500 kr.
Vores forening har tidligere støttet med kr. 5.000.
Den samlede etableringsudgift udgør kr. 77.416,10.
Af tidsmæssige årsager er det allerede besluttet at imødekommen ansøgningen via e-mails mellem
bestyrelsen.
c)Projektgruppen for afmærkning af stier langs Skarridsø søger om tilskud til udarbejdelse og print af kort
over området med kr. 12.000.
Vores forening har tidligere støttet med kr. 15.000.
Den samlede etableringsudgift udgør kr. 56.340,90.
Af tidsmæssige årsager er det allerede besluttet at imødekomme ansøgningen via e-mails mellem bestyrelsen.
d)Projektgruppen for Midlertidige Byrum søger om kr. 20.000 til etablering af en reol-labyrint på
”bibliotekspladsen”.
Etableringsudgiften anslås til kr. 168.000. Kommunen har givet tilsagn om støtte med kr. 73.000. Desuden
søges om tilskud fra Trygfonden og Tuborg Fonden.
Det vedtoges at yde et tilskud på 10.000 kr. under forudsætning af, der opnås tilskud fra de nævnte fonde.
e)Gruppen bag Markedstorvet søger om kr. 22.000.
Udgiften omfatter fældning af eksisterende beplantning og plantning af bøgehæk mellem parkeringspladsen
og biblioteks parkeringsplads (Markedstorvet).
Vi ønsker en uddybning af projektet, bl.a. hækkens længde. Formanden kontakter ansøgerne.
f)Foreningen Cafe´ Habibi søger om kr. 3.000 til køb af 2 mikrofoner.
Det vedtoges at imødekomme ansøgningen med den tilføjelse, at vores forening får ejendomsretten til
mikrofonerne.
g)Jyderup Højskole søger om kr. 25.000 til medfinansiering af et kommende køb af højskolens bygninger.
Vi er positivt indstillede, da vi mener, at skolen med dens kulturelle aktiviteter bidrager til byens udvikling.
Forinden vi afgiver støttetilsagn, undersøger formanden skolens ejerforhold.
Et tilskud er betinget af, at skolen indgår et køb.
3)Evaluering af Lystændingsfesten den 24. november 2017:
Der var mange besøgende i vores stand. Der blev solgt nogle få medlemsskaber.
4)Regnskab for salg af Jyderups Øl i 2017:

Alle 3.600 flasker er solgt.
Overskuddet, der forventes at blive på samme niveau som året før – ca. 12.000 kr. - videregives igen til
erhvervsforeningens julebelysning.
Vi bestiller samme antal flasker til den kommende jul.
5)Medlemsregnskab for 2017 og tidligere:
Antallet af medlemmer ultimo 2017 udgjorde 544, heraf 18 erhverv.
Manglende betalinger ultimo 2017 udgjorde tæt ved 100 personer.
I november-december er udfoldet forskellige bestræbelser på at opkræve de ikke betalte kontingenter.
Desuden vil vi (Jens Varling) på Facebook omtale de manglende betalinger.
6)Opkrævning af kontingent for 2018 på kr. 100,00:
Opkrævning iværksættes i løbet af februar.
På opkrævningerne vil vi opfordre medlemmerne til at tilmelde sig betalingsservice, da vi tror, at mange
glemmer at betale via netbank.
Desuden kan betales på vores bankkonto 0518-0000255993 og Mobilepay nr. 44845.
7)Hvordan får vi flere medlemmer?
Vi skriver til byens erhvervsdrivende med opfordring til at tegne et erhvervsmedlemsskab på kr. 500 årligt
(Niels Agerbo).
8)Årsregnskab for 2017:
Udkast til årsregnskab blev kort drøftet.
Claus Sørensen, Kjeld Kallenbach og Erik Madsen drøfter udkastet, så medlemmerne kan få det endelige
regnskab før generalforsamlingen.
9)Generalforsamling i april 2018:
Den holdes tirsdag den 17. april kl. 19,00 på Jyderup kommuneskole (Skarridsøsalen er optaget).
Indkaldelse med dagsorden mailes til medlemmerne (Erik M. laver dagsorden) senest ultimo marts.
Det nævnes, at Kjeld Kallenbach og Erik Just Pedersen er på valg og at de er villige til genvalg.
Den annonceres med ledsagende omtale i JyderupPosten (formand og Niels A.).
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og uændret revision.
Dirigentvalg og bestyrelsens beretning blev kort drøftet.
10)Nyhedsbrev og indhold:
Udsendes efter generalforsamlingen.
11)Projekt på Bibliotekspladsen:
Se ovenfor under pkt. 2d.
12)Eventuelt:
a)Niels Agerbo oplyser, at det vil koste få hundrede kroner at omlægge vores hjemmeside.
Godkendtes.
b)På næste møde aftales vore aktiviteter i 2018.
13)Næste møde:
Det holdes den 17. april 2018 kl. 18,00 på Jyderup kommuneskole.
Erik Madsen
sekretær

