Foreningen Jyderups Fremtid
Dato: 10. april 2019

Referat
af ordinær generalforsamling den 8. april 2019 i Skarridsøsalen.

1)Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til de ca. 35 fremmødte medlemmer.
Søren Bødtker Pedersen blev valgt som dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2)Bestyrelsens beretning:
Den blev aflagt af formanden.
Han nævnte, at foreningen kan markere et lille jubilæum, da det er 5 år siden, den blev stiftet.
Det medrører, at vi i aften skal vælge 5 medlemmer til bestyrelsen, idet 3 medlemmer har været
såkaldt ”stiftervalgte” de første 5 år.
Formanden stillede spørgsmålet: Hvad er årsagen til at du/I bor i Jyderup?
Og bad os tænke over spørgsmålet.
Han synes, det er et fantastisk sted at bo. Der er mange foreninger, og der er en dejlig natur.
Der sker en masse ting i Jyderup. Der er meget i gang. Men ting tager tid, ikke mindst, når
kommunen skal involveres.
Alligevel er der kommet lidt malurt i bægeret.
Det skyldes især, at medlemstallet er faldet fra 550 til 509 medlemmer siden året før.
Der er kommet en del nye til, men endnu flere har undladt at betale for 2018.
En af årsagerne er nok, at der er lidt besværligt at komme til at betale de 100 kr. - trods flere
betalingsmuligheder. Derfor opfordrer vi igen til, at man tilmelder sig betalingsservice.
Så det er lidt træls – ikke mindst for formanden, som for tre år siden forventede, at medlemstallet
ville nærme sig 1000!
Men der har også været mange positive elementer, hvoraf kan nævnes:
-Deltagelse i Erhvervsforeningens arrangementer – dvs. torvedage og lystændingsfest.
Vi har mødt mange mennesker og også tegnet en del nye medlemsskaber. Stor tak til vore ihærdige
ambassadører.
-Igen i år har vi formidlet salget af øllet ”Jyderups Jul”. Det har resulteret i et overskud på 11.000
kr., som igen er videregivet til byens julebelysning.
-J-dagen den 26. oktober, hvor vi ”indviede” Jyderups Jul i Skarridsøsalen. Salen var stopfuld, så
det var en stor succes.
Bestyrelsen har støttet 5-6 projekter. Ifølge regnskabet har vi udbetalt knap 40.000 kr.
Men vi har også måttet sige nej til nogle, fordi de ikke lever op til formålsparagraffen.
Formanden sluttede med at nævnte alle de gode ting, der kendetegner byen og som gør ham stolt af
Jyderup. Så fremtiden tegner sig lys. Og forhåbentlig får vi nye borgere til byen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

3)Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018:
Kassereren gennemgik det omdelte årsregnskab.
Det viser et overskud på kr. 16.268 og en egenkapital på kr. 224.690.
Der blev stillet et enkelt spørgsmål om støtte til højskolens eventuelle køb af Sølyst.
Bestyrelsen har givet et betinget tilsagn om at støtte med kr. 25.000.
Regnskabet blev godkendt.
4)Fremlæggelse af budget for 2019 og fastsættelse af kontingent for 2020:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,00.
Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsens budgetforslag for 2019 udviser et disponibelt beløb til projekter på kr. 54.500.
Forslaget blev vedtaget.
5)Indkomne forslag:
Ikke modtaget nogen forslag.
6)Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Niels Agerbo og Erik Madsen.
Endvidere skal der vælges 3 medlemmer i stedet for de ”stiftervalgte”, som er:
Jens Varling, Claus Sørensen og Solveig Bondgaard.
Erik Madsen og Solveig Bondgaard ønsker ikke genvalg.
Niels Agerbo, Jens Varling og Claus Sørensen er villige til genvalg.
Der skal derfor foreslås mindst 2 nye medlemmer for at bestyrelsen er fuldtallig.
Forslag til nye medlemmer:
Der blev foreslået Steffen Kisselhegn og Michael Rasmussen.
Valgt blev:
Da der ikke var flere forslag, blev Steffen Kisselhegn og Michael Rasmussen nyvalgt uden
afstemning.
Endvidere blev Niels Agerbo, Claus Sørensen og Jens Varling genvalgt.
De nyvalgte præsenterede sig kort.
7)Valg af statsautoriseret/registreret revisor samt 1 kritisk revisor:
R+R gruppen i Holbæk blev genvalgt.
Gitte Rasmussen blev genvalgt som kritisk revisor.
8)Eventuelt:
a)Et medlem gjorde opmærksom på, at der er mulighed for at blive momsregistreret, men hvor
kontingentet et fritaget.
b)Teknisk opgradering af Skarridsøsalen:
Udgiften hertil udgør ca. kr.. 250.000 kr. Heraf har foreningen givet tilsagn om at støtte med kr.
60.000, medens restbeløbet betales af Erhvervsforeningen og Holbæk kommune.
c)Et medlem foreslog, at vi sender rykkere til dem, der glemmer at betale.
d)Søren Bødtker Pedersen takkede for samarbejdet og vores opbakning til Erhvervsforeningens
arrangementer.
Generalforsamlingen sluttede med, at formanden udtrykte en tak til dirigenten og de fremmødte

medlemmer.
Den 18/4 2019
…..................................................
Søren Bødtker Pedersen

….................................................
Erik Madsen

