
Foreningen Jyderups Fremtid 

     Dato: 15. januar 2020  

     Møde nr. 43 

Referat fra 

 

bestyrelsesmødet den 16. januar 2020 kl. 17.00 i Sparekassens mødelokale. 

Dagsorden: 

1) Referat fra sidste møde den 10. oktober 2019 blev godkendt 

2) Bordet rundt – ansvarsområder. Emnet bredte sig ud over dagsordenens øvrige punkter, hvortil 

henvises. Niels Agerbo oplyste at udbuddet af Skarridsøhjemmet afventer vedtagelse af lokalplan i 

kommunalbestyrelsen. Omkring campingarealet opfordres til at følge med på Jyderup.dk. Det blev 

oplyst at Erhvervsforeningens torvedage forsvinder i 2020, mens byfest og lystændingsfest 

fastholdes. Torvedagene afløses af andre arrangementer, f.eks. storskærmsarrangementer (se pkt. 

5). 

3) Facebook – derfor bor jeg i Jyderup. Dette gav ret så mange ”likes” (over 1000) på Facebook. En 

fortsat promovering på Facebook blev besluttet, herunder f.eks. oplysning om de projekter, vi har 

støttet. Også den kommende generalforsamling skal ”boostes”. Ansvarlig er Jens Varling.  

4) Hvordan bliver vi flere medlemmer i foreningen? Et oplæg fra Steffen Kisselhegn blev diskuteret 

herunder opsøgende virksomhed, primært overfor de erhvervsdrivende. Vi drøftede udlevering af 

et klistermærke til butiksdør/virksomheden visende at hér støttes Jyderups Fremtid. Økonomi i 

dette undersøges nærmere af Niels Agerbo. Jens Varling forsøger opsøgende virksomhed. Et 

gavekort på kr. 300 eller tilsvarende værdi gives til medlem nr. 600 og efterfølgende 100. 

5) Opgaver i 2020. Vi skal være tilstede ved storskærmsarrangement i Skarridsøsalen i juni måned, når 

der spilles EM i fodbold (13., 18. og 22. juni.) Vi påtager os gerne salget af øl ved disse events. 

Nyhedsbreve fortsætter, der kommer et snarest muligt (Niels Agerbo er ansvarlig). Også oplysning 

om hvordan man søger om støtte fra foreningen.  

6) Ansøgninger om støtte. Ingen ansøgninger modtaget. 

7) Nytårskur - Jyderup Højskole. Der afholdes nytårskur på højskolen den 24. januar, hvor Claus 

Jørgen Sørensen er opfordret til at tale sammen med borgmesteren. 

8) Jyderups Jul – salget heraf og hvordan bruger vi provenuet? Salget er gået strygende, der er kun 

10 kasser på lager og ellers udsolgt i de forskellige forretninger der har haft øllerne til salg. Der var 

anerkendelse af at bestille fadøl til lanceringen af Jyderup Jul. Næste år bestilles 10 stk. Provenuet 

gives også i år til juleudsmykning, da antallet af træer der skal oplyses, skal forøges. 

9) Økonomi, herunder kontingent. Kjeld Kallenbach og det øvrige økonomiteam oplyste at vi p.t. har 

ca. 163.000 i kassebeholdning. Der er registreret 618 medlemmer, heraf er 57 privatpersoner i 

restance og 7 erhvervsdrivende. Kontingentopkrævninger forventes udsendt i februar måned med 

betalingsfrist i marts måned, så der kan være betalt inden generalforsamlingen. 

10) Generalforsamlingen blev fastsat til mandag den 20. april 2020 kl. 19. Skarridsøsalen forsøges 

reserveret, men endeligt mødested oplyses senere. 

11) Eventuelt, herunder næste møde. Næste møde i bestyrelsen bliver onsdag den 23. marts 2020 kl. 

17 i sparekassens lokale. 

 



Erik Just Pedersen – 21. januar 2020 

Sekretær 

 

 

Bestyrelse fra foråret 2019: 

Formand Claus Jørgen Sørensen, info@jyderupsfremtid.dk, tlf. 22 65 67 22 

Kasserer Kjeld Kallenbach, kasserer@jyderupsfremtid.dk, 22 17 04 62 og kallenbach@outlook.dk  

Sekretær Erik Just Pedersen, erikjustpedersen@gmail.com, tlf. 52 37 05 01 

Bestyrelsesmedlem Niels Agerbo, drivsaatvej@yahoo.dk, tlf. 22 24 29 20 

Bestyrelsesmedlem Jens Varling, varling@mail.dk, tlf. 59 27 67 00 

Bestyrelsesmedlem Steffen Kisselhegn, steffen.kisselhegn@gmail.com, tlf. 25 15 38 39 

Bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen, mr070384@gmail.com, tlf. 23 27 15 50 
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