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Bestyrelsesmøde 7. juni 2016
Bemærk, at bestyrelsen har afholdt
bestyrelsesmøde den 7. juni. Se referat på
www.jyderupsfremtid.dk. Næste
bestyrelsesmøde er den 26. juli 2016.
Stor omsætning på torvedagen
Jyderups Fremtid var som vanlig aktive på
torvedagen den 4. juni med egen stand. Der var
mange interesserede, der ønskede at høre om
foreningens arbejde, og der blev indmeldt 4 nye
medlemmer. Jyderups Fremtid sælger fadøl til
torvedagen, og det var tydeligt at mærke på
omsætningen, at det var en varm dag. Jyderups
Fremtid tappede 60 liter fadøl, og det blev til en
omsætning på ca. 4000 kr., hvoraf halvdelen af
beløbet er et overskud, som kan bruges af
Jyderups Fremtid til at støtte projekter.
Manglende indbetaling af kontingent
Bestyrelsen gennemgik på bestyrelsesmødet den
7. juni listen over manglende indbetalinger. Efter
den 20. juni vil de medlemmer, som ikke har
betalt kontingent modtage en SMS med
påmindelse om betaling af kontingentet.
Ny kasserer
Kjeld Kallenbach blev på bestyrelsesmødet den 7.
juni valgt som ny kasserer. Lone Hansen har i en
periode hjulpet bestyrelsen som kasserer, men da
Lone løser mange andre opgaver for byens
foreningsliv, har hun bedt om at blive fritaget for
hvervet som kasserer. Bestyrelsen i Jyderups
Fremtid vil takke Lone for det store arbejde, som
hun har ydet for bestyrelsen, og bestyrelsen har
fuld forståelse for Lones prioritering. Lone vil
fortsat hjælpe med aflæggelse af årsregnskabet.

Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet
kommer i projektudbud til august
Jyderups Fremtid stiftede Jyderup Fonden på et
borgermøde den 27. april 2016. Jyderup Fonden
skal byde på Skarresø Camping og
Skarridsøhjemmet, når det kommer i udbud.
Kommunen forventer at kunne præsentere en
vinder i oktober 2016. Følg projektet på
www.jyderupfonden.dk

Nu kan der tegnes et erhvervskontingent
Det er nu muligt for erhvervsdrivende i Jyderup at
tegne et erhvervskontingent til Jyderups Fremtid.
Kontingentet koster 500 kr. og kan tegnes ved
henvendelse til kasserer Kjeld Kallenbach.
Møde med ambassadørerne fredag den 10. juni
Kjeld Kallenbach har ansvaret for kontakten til
ambassadørerne. Kjeld har arrangeret et møde
med ambassadørerne fredag den 10. juni, hvor
han sammen med ambassadørerne skal finde ud
af, hvordan der kan rekrutteres flere medlemmer
til Jyderups Fremtid. Målsætningen er, at der skal
være 1000 medlemmer i foreningen.
Hvis du har interesse i at være ambassadør for
Jyderups Fremtid, så kontakt Kjeld Kallenbach på
tlf. 22 17 04 62.

