Foreningen Jyderups Fremtid
den 19. januar 2016

Referat
fra bestyrelsesmøde torsdag den 7. januar 2016.
Deltagere:
Hele bestyrelsen på nær Niels Agerbo, der havde meldt afbud.
1)Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2015:
Det blev godkendt.
Der er enighed om, at referaterne skal være ”oplysende”, så de på hjemmesiden kan læses og
forstås af foreningens medlemmer og andre interesserede.
2)Præsentation af kasserer:
Bestyrelsen ønsker at finde en kompetent kasserer uden for bestyrelsen.
Derfor deltog Lone Hansen i behandlingen af dette punkt.
Efter en drøftelse af opgavens omfang, gav Lone tilsagn om at ville påtage sig opgaven.
Bestyrelsen takkede hende for tilsagnet.
3a)Beslutninger via mail siden sidste møde:
a)Støtte til etablering af ”Cafe´ Habibi”:
Der er dannet en forening, der på frivillig basis vil etablere og drive en cafe´ i byen.
Formålet er at ”skabe en levende by, der kan rumme både nye og gamle beboere”.
Bestyrelsen har vedtaget at støtte med 20.000 til etablering af cafeén.
b)Etablering af dør mellem cafe´ ”Siesta” og Bibliotekspladsen med henblik på etablering af
udendørs servering:
Vi har besluttet ikke at give tilskud, da bygningen anvendes til erhvervsmæssigt formål.
3b)Ansøgninger om tilskud:
a)Vil Jyderups Fremtid stå som formel ansøger, hvis der ansøges om tilskud fra LAG Udvikling
Nordvestsjælland til forskønnelse af Bibliotekspladsen?
Forespørgslen gav anledning til en længere drøftelse, bl.a. risikofaktoren.
Principielt:
Vi ønsker en vurdering fra lokalforums Styregruppe af, hvordan ”byen” skal forholde sig til
eventuelle andre tilskudsansøgninger, når projektenheden ikke er en selvstændig forening.
Konkret:
Vi har tidligere besluttet at støtte biblioteksprojektet med kr. 25.000.
Foreningen vil derfor godt stå for ansøgningen, men uden at foreningen bærer den økonomiske
risiko for projektet.
b)Tilskud til motionsløb i pinsen omkring Skarridsø:
Initiativtagerne ansøger om kr. 5.000 til markedsføring og indkøb af telt.
Bestyrelsen påskønner initiativet.
Da der er tale om et enkeltarrangement, kan vi ikke imødekomme ansøgningen.
4)Status på projekt Hundeskov ved Dyremosevej:
Søren Bøtker orienterede om projektet.

Der holdes borgermøde for alle interesserede den 28. februar, hvor der orienteres om projektet.
Der startes i skoven og sluttes på højskolen.
Styregruppen indbyder til mødet, som annonceres.
5)Overskud ved salg af ”Jyderups Øl”:
Ølsalget har været en succes. Salget er gået over forventning.
Derfor er foreningens fortjeneste ved salget løbet op i hele 8.000 kr.
6)Regnskab for 2015:
Til næste møde vil kassereren udarbejde en råskitse over regnskabet for 2015.
7)Medlemshvervning:
Kjeld Kallenbach vil følge op hos ambassadørerne og selv agitere i svømmehallen.
Søren Bøtker opdaterer vores pjece, der lægges frem relevante steder.
Vi overvejer til næste møde, om vi skal give et års gratis medlemskab til nye boligkøbere.
Det er vores erfaring, at personlig kontakt giver de fleste medlemmer.
8)Nyhedsbrev og presseomtale forud for opkrævning af kontingent for 2016:
Formanden og Niels Agerbo udsender i løbet af januar et nyhedsbrev.
Umiddelbart derefter udsendes via mail indbetalingskort til medlemskab for 2016, gerne med
mulighed for at tilmelding til betalingsservice.
9)Eventuelt:
a)Søren Bøtker opfordrer bestyrelsen til at komme med input til hjemmesiden.
b)Erhvervsforeningen vil også lave torvedage i 2016. Jyderups Fremtid vil gerne deltage med en
stand igen.
10)Næste møde:
Torsdag den 11. februar kl. 17,00 i sparekassens mødelokale
Erik Madsen

