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den 6. nov. 2015
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Referat
Bestyrelsesmøde den 4. november 2015.
Afbud fra Thomas Nissen.
Alle øvrige medlemmer deltog (se pkt. 2).
1)Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendtes.
2)Bestyrelsesmedlem i stedet for Maise Norlin:
Jens Varling, som er ny chef i Sparekassen Sjælland, deltog i mødet og blev budt velkommen af
formanden.
Jens Varling er indsat i bestyrelsen af Sparekassen Sjælland, der er én af foreningens stiftere og som
følge deraf har en bestyrelsesplads de første 5 år.
3)Valg af kasserer i stedet for Maise Norlin:
Jens Varling må ikke påtage sig jobbet som kasserer, fordi der er kommer nye retningslinier i
sparekassen.
Og da bestyrelsen ikke for nuværende har nogen som ønsker kassererjobbet, blev det besluttet at
uddelegere dette til Lone Hansen.
Lone har erfaring med foreningsregnskab og er villig til at påtage sig opgaven.
4)Status på medlemshvervning og administration af nye medlemsskaber i november og december:
Da der er en risiko for, at borgere som ønsker at blive medlem her sidste på året, vil vente til det nye
år, for ikke at skulle betale 100 kr. nu og så modtage en opkrævning på 100 kr. først i det nye år,
blev det besluttet, at for medlemmer der melder sig ind fra Lystændingsfesten og resten af 2015 vil
medlemskontingentet gælde for resten af 2015 og hele 2016.
Vi vil være til stede til koncerten i Jyderup Hallen den 17. november for at forsøge at værge nye
medlemmer..
Kjeld Kallenbach informerer ambassadørerne om ovenstående og følger op på tidligere aftalte
initiativer.
5)Virksomhedskontingent og fornyet henvendelse til mulige sponsorer:
Vi opkræver kontingent på kr. 500 hos de virksomheder/foreninger, der henvender sig herom.
Det blev besluttet, at vi først vil opsøge virksomhederne for medlemskab i 2016.
6)Jyderups jul – bl.a. Lystændingsfesten:
a)Juleøllen ”Jyderups Jul”:
Søren Bøtker. Informerede om, at der er god interesse for øllet. Der er foreløbig købt ca. 1000
flasker hjem, hvoraf de 850 er solgt, så vi kommer formodtentlig til at lave en ekstra bestilling.
Øllet bliver solgt i SuperBrugsen og Spar til 29,95 kr. + pant. Der udover sælger Bromølle Kro,
Jyderup Højskole og Charelius Vin den også.
Til Lystændingsfesten vil øllet kunne købes i boderne hos Jyderups Fremtid og Charelius Vin.
b)Lystændingsfesten den 27. november:
Vi deltager med en stand.
Formanden koordinerer.

c)Julebelysningen er sikret økonomisk, dog i reduceret form.
Der har været opstillet indsamlingsbøsser, hvor der er indsamlet 10.000 kr. Desuden har
SuperBrugsen ydet 12.500 kr. i tilskud, så sammen med erhvervsforeningen, er der skabt et
økonomisk fundament til at få etableret julelys i en del af byen.
7)Nyhedsbrev:
Niels Agerbo og formanden udarbejder snarest et nyhedsbrev.
Indhold: Lystændingsfest – medlemstal – bibliotekspladsen – hundeskov – Drivsåtskoven.
8)Hundeskoven:
Søren B. fortalte om initiativet til en hundeskov i skoven nord for Dyremosevej.
Bestyrelsen har udarbejdet projektet, men når projektet skal gennemføres vil det være en gruppe af
frivillige, der gør dette, da Jyderups Fremtids opgave er at medvirke til projektudvikling og ikke at
gennemføre projektet.
Der har fra naboerne til området været en del bekymringer til projektet. Formanden har modtaget en
henvendelse om disse bekymringer fra naboerne på Dyremosevej.
Bestyrelsen tager selvfølgelig aktion på henvendelsen.
Projektet er i proces og bestyrelsen er i øjeblikket i dialog med Holbæk kommune og naboerne om
det videre forløb.
Når vi kender kravene til en eventuel etablering af en hundeskov i området, vil der blive afholdt et
borgermøde om projektet.
9)Status på vandrehjem/campingplads:
Niels Agerbo orienterede om projektet.
Vedtægter til etablering af Jyderup Fonden er under udarbejdelse og grundkapitalen på kr. 300.000,
som det kræver at etablere en erhvervsdrivende fond, er næsten sikret.
Stifter af Jyderup Fonden bliver Jyderups Fremtid.
Når fonden er klar til at blive stiftet, vil der blive afholdt endnu et borgermøde, hvor status på
projektet med vandrehjem/campingplads bliver gennemgået.
Kommunen er lige nu i gang med at udarbejde udbudsmateriale på salget af campingpladsen og
vandrehjemsbygningerne.
10)Eventuelt:
Der blev orienteret om borgermøde den 5. november omkring ny organisering af lokalforum.
11)Nyt møde:
7. januar 2016 hos Sparekassen Sjælland.
Erik Madsen
sekretær

