Foreningen Jyderups Fremtid
Den 18. april 2015

Referat
fra bestyrelsesmøde torsdag den 16. april 2015 i Sparekassens mødelokale på Skarridsøgade.
Deltagere: Erik Just Pedersen, Kjeld Kallenbach, Maise Norlin, Thomas Nissen og Erik Madsen.
Søren Bøtker Pedersen og Anders Baagland var forhindrede.
1)Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts 2015
Godkendt.
2)Forberedelse af generalforsamlingen den 20. april:
Der aftaltes forskellige praktiske ting, bl.a. medlemslister og PC-er til medlemstegning.
Erik J. aftaler med Søren B. om at maile en ”husker” til alle medlemmerne, så også de nyindmeldte
får besked.
Revisorvalg:
R&R gruppen i Holbæk foreslås genvalgt.
(En lokal revisor kan ikke påtage sig opgaven).
Kontingent for 2016:
Foreslås uændret 100 kr.
Regnskabet:
Revideret regnskab blev kort gennemgået.
Valg til bestyrelsen:
Erik M. vil gerne genvælges.
Anders Baagland ønsker ikke genvalg p.g.a. jobskifte.
Nyt emne til bestyrelsen blev drøftet.
Formandens beretning:
blev kort drøftet.
3)Ansøgning fra Arbejdsgruppen for Naturaksen om tilskud på indtil 50.000 kr.
Ansøgningen er mailet ud den 5. marts 2015.
Det vedtoges, at bevilge indtil 50.000 kr. til projektudvikling.
4)Ansøgning fra Bygruppen/erhvervsforeningen om tilskud på 12.000 kr. til pasning af
blomsterkummer. Ansøgningen mailes ud samtidig med dagsordenen.
Det vedtoges, at yde et tilskud på 6.000 kr. til etablering af plantekummer m.v.
5)Ansøgning fra Bygruppen om tilskud på 2.5000 til omlægning og udsmykning af
Bibliotekspladsen. Ansøgningen mailes ud inden mødet.
Det vedtoges, at yde et tilskud på 25.000 kr. forskønnelse af pladsen.
Det forudsættes, at kommunen også bidrager.
6)Medlemshvervning
Den ”personlige” kampagne har givet omkring 50 nye medlemmer de sidste 2-3uger. Så
medlemstallet er nu omkring 150.
Vi deltager med en stand på den 1. torvedag den 2. maj (Erik J. og Kjeld).
7)Orientering fra andre grupper

P.g.a. tidnød blev punktet ikke direkte behandlet.
Men der har været møder i Bygruppen og Plangruppen for Jyderups bymidte. Desuden har der
været møde mellem Bygruppen og erhvervsgruppen om bl.a. julebelysning og blomster i byen.
8)Eventuelt
a)Overblik over mulighed for puljeansøgninger:
Vi ønsker et møde med kommunens fundraiser på næste møde.
b)Nyhedsbreve:
Form og tidspunkt drøftes på næste møde.
c)Facebook
God ide´at bruge mediet. Drøftes på næste møde.
9)Næste møde
mandag den 18. maj 2015 hos Sparekassen.

Erik Madsen

