Foreningen Jyderups Fremtid
den 8. juni 2017
Møde nr. 26

Referat
fra bestyrelsesmøde tirsdag den 30. maj 2017.
Deltagere:
Hele bestyrelsen på nær Niels Agerbo, der var forhindret.
1)Konstituering af bestyrelsen:
a)Valg af formand:
Claus Sørensen blev genvalgt.
b)Valg af kasserer:
Kjeld Kallenbach blev genvalgt.
c)Valg af sekretær:
Erik Madsen blev genvalgt.
2)Fordeling af øvrige opgaver i bestyrelsen:
Medlemssystemet ”Foreninglet”: Kjeld Kallenbach
Pressemeddelelser og nyhedsbreve: Claus Sørensen
Hjemmeside: Niels Agerbo
Medlemshvervning: alle – med Kjeld Kallenbach som kontaktperson til ambassadørerne
Facebook: Jens Varling
A-jourføring af foldere: Kjeld Kallenbach og Solveig Bondgaard.
3)Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 25:
Godkendtes.
4)Evaluering af generalforsamlingen den 20. april 2017:
Generalforsamlingen forløb på en positiv måde. Der var flere spørgsmål under punktet eventuelt.
5)Deltagere til de 2 næste torvedage:
Den 3. juni: Kjeld Kallenbach og Erik Just P.
Den 5. august: Jens Varling, Solveig Bondgaard og Kjeld Kallenbach
I øvrigt forløb torvedagen den 6. maj rigtig godt. Der var mange, der besøgte vores stand, og der
blev solgt både medlemsskaber og øl.
6)Deltagelse i øvrige arrangementer i sommer?
Vi vil være tilstede ved følgende arrangementer:
Motionsløb ved Campingpladsen den 5. juni,
Afslutning af cykelløb på Stadion den 17. juni,
Sct. Hans arrangement på Sølyst den 23. juni.
Kjeld Kallenbach kontakter ambassadørerne og sørger for bemanding.
7)Ansøgninger om tilskud:

a)Vævefestival i Naturpark Åmosen 3-5. juni:
Vi vedtog ikke at yde støtte.
b)En projektgruppe under Jyderup Lokalforum søger om15.000 kr. til etablering af en midlertidig
cafehave ud mod Skarridsøgade.
Pengene skal bruges til parasoller m.m.
Såfremt Jyderups Fremtid opnår ejerskab af parasoller (der skal påtrykkes ”Jyderups Fremtid”) og
plantekasser, er vi positivt stemt for at støtte projektet. Vi ser dog gerne, at det er et fast
tilbageværende sommerarrangement og at Jyderups Erhvervsforening kan opbevare effekterne uden
for sæsonen.
Bestyrelsen bemærker, at den normalt ikke støtter til drift eller midlertidige arrangementer, da det
er vigtigt, at medlemmerne får varige goder/tilbud for deres støtte til foreningen.
I denne særlige sag har bestyrelsen dog vurderet, at de købte genstande kan anvendes bredere til
glæde for byens borgere.
En tilsvarende fremgangsmåde er anvendt ved støtte til projekt”Rumklang”, hvor foreningen har
ejendomsretten til materiellet.
8)Medlemshvervning:
Formanden vil snarest lave et møde med ambassadørerne.
9)Status på opkrævning af kontingent for 2017:
Kassereren rykker snarest de medlemmer, der endnu ikke har betalt.
10)Drøftelse af, hvad vi hver i sær kan bidrage med:
Er delvis drøftet under pkt. pkt. 2, 5 og 6.
Drøftes løbende, når der opstår behov.
11)Hvad kræves der, for at foreningen kan blive momsfritaget?
Kjeld Kallenbach spørger vores eksterne revisor herom.
12)Nyhedsbrev?
Formanden udsender snarest et nyhedsbrev samt beretningen til generalforsamlingen.
13)Eventuelt:
a)Skal vi begynde at sælge ”Jyderups Vin”?
Aftalt, at formanden undersøger muligheder m.m.
b)Jyderups Jul 2017:
Aftales nærmere på næste møde.
c)Brug af Facebook:
Gerne mere input via mail til Jens Varling.
d)Revision af vores folder:
Kjeld . og Solveig B. undersøger, om det kan ske via ”Foreninglet”.
e)Info-mødet for tilflyttere den 8. april:
Drøftes på næste møde, herunder muligheden for et ”velkomstbrev”.
14)Næste møde:

Tirsdag den 1. august kl. 17,00.
Erik Madsen

