
Foreningen Jyderups Fremtid 
        Dato: 22. april 2018 

 

    Referat 
 

af ordinær generalforsamling den 17. april 2018 på Jyderup Skole. 

 

 

1)Valg af dirigent: 

Formanden bød velkommen til de ca. 45 fremmødte medlemmer. 

Preben Gajhede blev valgt som dirigent. 

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

2)Bestyrelsens beretning: 

Formanden aflagde en fyldig beretning.  

Den bliver tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Følgende kan fremhæves: 

Medlemstallet: 

er nu på ca. 550. Håber stadig, at vi kan nå målet på 1000. 

Henstiller, at medlemmerne tilmelder sig betalingsservice. 

Stor tak til vore ihærdige ambassadører.  

Torvedage: 

Deltaget i alle 4 dage – positivt. 

Desuden deltaget i lystændingsfesten. 

Jyderups jul: 

I 3 år er øllet solgt i flere forretninger/restauranter.  

J-dagen den 27. oktober på Cafe´ Habibi var en succes. 

I 2017 blev overskuddet ca. kr. 12.000, som er anvendt til udbygning af julebelysningen. 

Tilskud til projekter: 

Vi har bl.a. støttet etablering af Hundeskoven og Stisystemet rundt om Skarridsø. 

Begge projekter har høstet stor anerkendelse. 

Vi har også støttet den nye flagalle´ igennem byen. 

Men vi har også sagt nej til ansøgninger. 

I 2018 har vi sagt ja til at støtte højskolens eventuelle køb af ejendommen Sølyst . 

Formanden sluttede med at takke den lokale presse, fordi den altid dækker vore arrangementer. 

 

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller debat. 

 

3)Fremlæggelse af revisionspåtegnet årsregnskab til godkendelse: 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2017. 

Det viser et driftsunderskud på kr. 32.816 og en egenkapital på kr. 192.755. 

 

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller debat. 

 

4)Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,00 for personer og kr. 500,00 for 

erhvervsdrivende for året 2018. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Bestyrelsens budgetforslag for 2018 udviser et disponibelt beløb til projekter på kr. 63.600. 

Budgetforslaget blev vedtaget. 

 



5)Indkomne forslag: 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

6)Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Erik Just Pedersen og Kjeld Kallenbach. 

 

Begge blev genvalgt for 2 år. 

 

7)Valg af statsautoriseret/registreret revisor og valg af kritisk revisor: 

R+R gruppen i Holbæk blev genvalgt. 

Gitte Rasmussen blev genvalgt som kritisk revisor. 

 

8)Eventuelt: 

Et medlem henstillede til bestyrelsen, at den overvejer, om der kan ”indføres” et husstands 

medlemsskab, hvor kontingentet er højere end kr. 100. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede med, at formanden udtrykte en tak til dirigenten og de fremmødte 

medlemmer. 

 

 

…...................................................  ….......................................................... 

 

Preben Gajhede    Erik Madsen 

dirigent     referent 

 
 

 

 

 
 


