Foreningen Jyderus Fremtid
den 20. april 2018
Møde nr. 31

Referat
fra bestyrelsesmøde den 17. april 2018 kl. 18,00 på Jyderup Skole.
Alle 7 medlemmer deltog i mødet.
1)Godkendelse af referat fra sidste møde:
Blev godkendt.
2)Endelig stillingtagen til følgende ansøgninger:
a)Ny beplantning ved ”Markedstorvet”:
Der forelå en revideret skitse.
Det vedtoges, at yde et tilskud på kr. 5.000.
Vi opfordrer til, at gruppen også søger om tilskud fra erhvervsforeningen og Holbæk kommune.
b)Medfinansiering af Jyderup Højskoles køb af skolens bygninger (Sølyst):
Se pkt. 2g i referat fra mødet den 13. februar 2018.
Der forelå oplysninger om, at skolen er en selvejende institution.
På det grundlag vedtoges det at give tilsagn om at støtte med kr. 25.000.
Beløbet frigives først, når den krævede udbetaling på kr. 500.000 er nået.
3)Nye ansøgninger om støtte:
a)Jyderup Fonden søger om et tilskud på kr. 10.000.
Beløbet skal bruges til at afholde nødvendige projektudgifter.
Det vedtoges at yde det ansøgte tilskud.
b)Cafe´Habibi søger om tilskud til annoncering med kr. 650 pr. måned i 10 måneder om året.
Det vedtoges ikke at yde tilskud, da der er tale om en løbende driftsudgift.
4)Opfølgning på brev til byens erhvervsdrivende :
Udsat til næste møde
5)Deltagelse i aktiviteter i 2018, bl.a. torvedage:
Vi deltager (med ølsalg) i følgende tre torvedage:
5/5 (Claus S. og Solveig B.) - 2/6 (Erik Just P. og Kjeld K.) og 4/8 (Jens V. og Niels A.)
Desuden deltager vi i byfesten den 1/9 og lystændingsfesten den 30/11.
Cykelløb (TDS) den 16. juni: drøftes på næste møde.
6)Generalforsamlingen den 17. april, bl.a. beretning og dirigent:
Kort drøftet.
7)Drøftelse af regnskab for 2017:
Regnskabet blev gennemgået og forklaret af kassereren.
Det vil blive mere ”forklarende” fra 2018.

8)Eventuelt:
a)Vi er indbudt til møde hos Styregruppen for cykelløbet Tour de Sjælland (TDS) den 23. maj kl.
18,30 på Holbækvej 150.
b)Vi opgiver at udgive ”Jyderups Vin”, da det ikke er muligt at indkøbe en kvalitetsvin til omkring
kr. 50 pr. flaske.
9)Ny mødedato:
Tirsdag den 22. maj kl. 17,00 med bl.a. konstituering

Erik Madsen

