Foreningen Jyderups Fremtid
Dato: 16. februar 2016
Møde nr. 17

Referat
fra bestyrelsesmøde den 11. februar 2017.
Alle deltog på nær Thomas Nissen, der havde meldt afbud.
1)Godkendelse af referat fra mødet den 7. januar 2016:
Godkendtes.
2)Råskitse til regnskab for 2015:
Den foreliggende skitse blev gennemgået. Specifikationerne kan ses på ”ForeningLet”.
Regnskabet incl. forpligtelser sendes til bestyrelsen, når det er klar til revision.
3)Opkrævning af kontingent for 2016 og medlemshvervning:
Søren Bøtker udsender i slutningen af måneden opkrævninger. Formanden laver en ”følgetekst”.
Vi får stadig nye medlemmer og har nu 425.
4)Gratis medlemskab i et år for nye boligkøbere?
Jens Varling kontakter byens ejendomsmæglerne med henblik på, at mæglerne betaler 1 års
kontingent for alle nye boligkøbere.
5)Opdatering af pjece:
Pjecen er opdateret med en oversigt over de projekter, som foreningen har støttet.
6)Hundeskov ved Dyremosevej:
Det er Thorkild Wisbech og Søren Bøtker Pedersen, der er ansvarlige for projektet.
Det er Styregruppen for lokalforum, der indkalder og står for gennemførelsen af borgermødet den
28. februar.
7)Generalforsamlingen i april :
Generalforsamlingen bliver den 19. april kl.19,00.
8)Eventuelt:
a)Medlemskontingent?
Vi drøftede, om det er hensigtsmæssigt at opkræve et årligt kontingent (100 kr.) for at være medlem
af foreningen og dermed modtage nyhedsbreve m.v.
Måske skal vi i stedet give mulighed for, at medlemmerne kan yde støtte til de projekter, som
foreningen støtter.
Der blev ikke truffet nogen beslutning herom.
Konkret vil formanden kontakte JyderupPosten med henblik på at få en regelmæssig omtale i
avisen.
b)Bestyrelsesmedlem i den kommende ”Jyderup Fond”:
Man er ved at være færdig med at udarbejde vedtægter for fonden.

Den etableres med henblik på eventuelt at købe Jyderup Campingplads og/eller det tidligere
Skarridsøhjem.
Der skal være 5 bestyrelsesmedlemmer i fonden, hvoraf det ene skal udpeges af Jyderups Fremtid.
Vi vedtog, at Niels Agerbo indtræder i fondens bestyrelse.
Der vil blive afholdt borgermøde vedrørende fondens stiftelse inden så længe.
Næste møde:
Mandag den 21. marts kl.17,00 i sparekassens mødelokale.

Erik Madsen

