Foreningen Jyderups Fremtid
den 8. juni 2016
Møde nr. 20

Referat
fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2016.
Deltagere:
Alle medlemmer pånær Erik Just Pedersen, der var forhindret.
Desuden deltog Søren Bøtker Pedersen i behandlingen af pkt. 2 om ”Foreninglet”.
1)Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
2)Afleveringsforretning for medlemskartoteket på ”Foreninglet”. Søren Bøtker orienterer om
brugen af systemet:
Søren Bøtker Petersen gennemgik funktionerne i systemet.
Debitorlisten blev gennemgået og drøftet.
Den skal gennemgås for fejl m.m., inden vi udsender rykkere.
Der oprettes en særskilt gruppe for virksomhedskontingent (500 kr.).
Søren Bøtker opretter ny adgangskode til sytemet.
3)Fordeling af opgaver vedrørende ”Foreninglet”.
Kjeld Kallenbach bliver systemansvarlig. Solveig Bondgaard og Erik Madsen sætter sig også ind
ind brugen af systemet.
Kun de 3 må slette medlemsskaber m.m.
4)Manglende kontingentbetaling for 2016:
Hvad gør vi?
Kjeld K. ajourfører snarest systemet (Foreninglet), så vi ikke kommer til at rykke de forkerte.
Omkring den 20. juni sender vi rykkere på SMS.
Medlemmer uden mailadresse kontaktes på anden vis.
5)Medlemshvervning og medlemspleje:
Hvordan griber vi det an?
Vi afventer mødet med ambassadører, jfr. pkt. 6.
Følgende blev bl.a. fremført:
Deltagelse i åbne arrangementer – betaling via MobilePay – brug af Swipp – nemmere at blive
meldt ind – indmeldelsesblanket - nemmere at betale – Polo med logo.
6)Brug af ambassadører v/Kjeld Kallenbach:
Kjeld Kallenbach har indbudt 10 ambassadører til et møde den 10. juni.
Han vil høre deres mening om medlemshvervning m.m.
Vi får et referat fra mødet.
Vi ser gerne, at ambassadørkorpset bliver større.
7)Aktivitetskalender for 2016:
Ikke drøftet direkte.

8)Torvedagene:
Selv om vi ikke får tegnet så mange ny medlemsskaber, så tror vi på, at vores tilstedeværelse har en
positiv betydning.
Salg af øl og vand er gået godt. Den 4. juni tjente vi netto ca. 2.300 kr.
Vi deltager i torvedagene således:
6/8: Claus Sørensen, Kjeld Kallenbach og Solveig Bondgaard.
3/9: Foreløbig: Kjeld Kallenbach + 2 ambassadører.
9)Eventuelt:
a)Kassererposten:
Af tidsmæssige årsager vil Lone Hansen gerne fritages for posten.
Det vedtoges, at Kjeld Kallenbach overtager kassererposten.
Han får kontoadgang til kontoen isparekassen.
Anvisning af udgiftsbilag:
Oprettelse: Kjeld Kallenbach og Erik Madsen.
Godkendelse: Claus Sørensen og Jens Varling.
b)På næste møde drøftes, hvordan vi kommer i gang med at tegne medlemmer blandt
virksomhederne på kr. 500 årligt.
c)Udsendelse af dagsorden:
Formanden foreslog, at medlemmerne kan anmelde dagsordenspunkter indtil 14 dage før mødet.
Dagsorden udsendes 1 uge før mødet.
Det blev tiltrådt.
d)En ny ansøgning om støtte behandles på næste møde. Formanden fordeler ansøgningen til
bestyrelsen.
e)Formanden undersøger, om aftalte tilskud, der endnu ikke er udbetalt, fortsat er gældende.

10)Næste møde:
Den 26. juli kl. 17,00.
Erik Madsen
sekretær

