Ansøgning vedr. Økonomisk støtte af musikarrangement i Byrådssalen 2.juledag 2015.
En del Jyderupborgere både unge og ældre har i de sidste ca.25 år haft den store fornøjelse at tage
til jazzbal 2.juledag i Byrådssalen. Arrangøren har været den lokale jazzklub, som desværre
opløstes for et par år siden.
Det skal lige tilføjes, at musikgenren de senere år har omfattet både dansevenlig blues og
rockmusik.
Vi er nu nogle privatpersoner, som gerne vil genetablere denne gode mulighed for at give både
unge, gamle, herboende og ikke mindst de unge, som er hjemme til jul en mulighed for at gense
gamle venner. Og hvem ved, måske kunne nogen overveje at flytte tilbage til Jyderup, når der
forhåbentlig igen skabes mulighed for skønne arrangementer i Byrådssalen.
Vi har fået tilsagn fra Jyderup Erhvervsforening i forhold til reklameringen via byens skærme,
ligesom de har tilbudt at booke Byrådssalen til os. Derudover har samarbejder vi med Poul Henrik
fra Højskolen omkring kontakt til evt. Musikere.
Vi mener, at via et samarbejde med jer og ovennævte ville vi kunne være med til at skabe grobund
for flere aktiviteter i Jyderup - forhåbentlig til glæde for mange.
Vi forestiller os at bruge Facebook og de lokale medier i forbindelse med annonceringen og jeres
eventuelle støtte vil selvfølgelig blive fremhævet. Derudover har vi en tanke om, at sælge
billetter via Billetto.
Vi vil gerne have kundevenlige priser, så vi forestiller os en billetpris på 100 kr. Max. Antal gæster
i salen er 100.
Budget:
Musik mellem 8. og 15.000 kr.
Indretning af salen f.eks. Duge, glas, lyd og lys 3 - 6.000 kr.
Entreindtægt ved 100 gæster er 10.000 kr.
Indtægter fra salg af drikkevarer.
Derfor vil vi søge Jyderups Fremtid om 10.000 kr. i støtte til musikhonorar.
Vi håber selvfølgelig på overskud og har i den sammenhæng tænkt, at dette måske kunne bruges til
andre aktiviteter i Jyderup - en ide kunne jo være en dansepavillon ved Sølyst, som f.eks. Kunne
bruges ved Skt.Hansarragementet.
Svar
Kære Elsebeth Hermansen og Karen Breum
Foreningen Jyderups Fremtid har modtaget jeres ansøgning om tilskud. Vi har behandlet
ansøgningen i går på vores bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen finder jeres initiativ prisværdigt, men må desværre melde et afslag på jeres ansøgning.
Det er vores opfattelse at der ville være tale om tilskud til drift af et sådant arrangement, der efter
vor opfattelse bør kunne hvile i sig selv, hvor bestyrelsen er af den opfattelse at foreningen primært
yder tilskud til anlægsprojekter.

Derfor kan vi ikke yde tilskud til arrangementet.

Venlig hilsen
Erik Just Pedersen
formand for Jyderups Fremtid

