Foreningen Jyderups Fremtid
Dato: 27. sept. 2015
Møde nr. 14
Referat
af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. september kl. 17,00 i Jyderup Hallens store mødelokale.
Tilstede: Søren Bøtker Pedersen, Niels Agerbo, Thomas Nissen og Erik Just Pedersen

1)Muligheder i Jyderup. Søren Wolstrup, tidligere erhvervs- og turistchef i Holbæk præsenterede
et projekt om muligheder i Jyderup. Bestyrelsen tog hans oplæg til efterretning.
2)Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt
3)Opfølgning på verserende sager. Bibliotekspladsen, Drivsåtskoven og kunststofbanen blev kort
drøftet. Afventer yderligere tiltag fra anden side.
4)Ansøgning om tilskud til bemaling af vandbeholderen på fjernvarmeværket. Bestyrelsen
konstaterede at det er nødvendigt at vi har en kontaktperson i bestyrelsen som projektansvarlig
tilknytte de respektive projekter, således så vi kan handle umiddelbart i akutte situationer. Aftalt at
formanden kontakter Jyderup Højskole om projektet.
5)Drøftelse af foreningens engagement i den kommende ”Jyderup Fonden”. Det blev besluttet
at det tidligere bevilgede tilskud til Jyderup Fonden skal bruges til etablering af fonden og til
indskud i fonden.
6)Hvem skal afløse Maise Norlin i bestyrelsen? Maise Norlin er ophørt som leder af Sparekassen
Sjælland i Jyderup og er derfor udtrådt af bestyrelsen i Jyderups Fremtid. Det forventes at
Sparekassen Sjælland indstiller den nye leder i sparekassen til bestyrelsen i Jyderups Fremtid, når
denne tiltræder.
6 a) Og hvem skal varetage kassererjobbet efter Maise Norlin? Vi kigger os om efter en ny
kasserer, der ikke nødvendigvis behøver at være medlem af bestyrelsen.
Endvidere aftalt at formanden kontakter sparekassen for at få adgang til foreningens konti og bilag
m.m. tilhørende foreningen.
7)Status på medlemshvervning. Det kunne konstateres at næste medlem bliver nr. 400. Det blev
besluttet at medlemmer, der indmelder sig efter 1. december ikke skal betale for indeværende år,
men først fra det kommende kalenderår. Bestyrelsen er glad for ambassadørernes indsats og
påskønner deres arbejde, men kan samtidig konstatere at der skal arbejdes hårdt for at nå vores
endelig mål for medlemstilgang.
8)Eventuelt. Bestyrelsen vil arbejde videre med en sæson øl som ville kunne sælges i de lokale
supermarkeder og som kan være med til at synliggøre Jyderups Fremtid, samtidig med at det kunne
give en mindre indtjening til foreningen. Den øl der arbejdes videre med er ”Jyderups Juleøl
9. Næste møde: Onsdag den 4. november 2015 kl. 17.00. Sted aftales senere.
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