Foreningen Jyderups Fremtid
den 7. maj 2017

Referat
af ordinær generalforsamling i Foreningen Jyderups Fremtid, CVR nr. 35907874, den 20. april 2017
i Skarridsøsalen.
Generalforsamlingen indledtes med, at formanden bød velkommen til 37 fremmødte medlemmer
excl. 6 medlemmer fra bestyrelsen.
1)Valg af dirigent:
Til dirigent valgtes Søren Bøtker Pedersen.
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
2)Bestyrelsens beretning:
Den blev aflagt af formanden, Claus-Jørgen Sørensen.
Formanden indledte med følgende beskrivelse af bestyrelsens arbejde for foreningen:
Frivilligt arbejde – Stolthed – Ildsjæle og Engagement.
Resume´af beretningen:
Beretningen vil efterfølgende bliver mailet til medlemmerne, hvorfor den kun refereres i stikord.
-Bestyrelsens mødereferater kan ses på vores hjemmeside Jyderupsfremtid.dk
-Tak til bestyrelsen for samarbejdet. En speciel tak til ambassadørerne – både for medlemstegning
og for deltagelse i forskellige arrangementer
-Medlemstallet er steget fra 411 sidste år til nu 535. Der er stadig et ”uudnyttet potientale i byen”
-Foreningen har medvirket til stiftelse af ”Jyderup Fonden”og har bidraget direkte med et indskud
på 75.000
-Vi har deltaget med en stand ved erhvervsforeningens 4 torvedage med det sigte, at hverve nye
medlemmer
-Vi har holdt møde med ambassadørerne med henblik på medlemshvervning
-Vi har fået sponsoreret T-shirts og Fleecetrøjer, så vi bliver mere synlige
-Vi har åbnet for, at virksomhederne også kan blive medlemmer for 500 kr. pr. år
-Vi har oprettet MobilePay
-Salg af ”Jyderups Øl” har været en succes. Fremmødet på Cafe Habibi den 28. oktober oversteg
alle forventninger
-Overskuddet ved ølsalget udgør 12.000 kr., som vi har videregiver til byens julebelysning
-Sammen med Jyderup Lokalforum har vi for nylig arrangeret et informationsmøde for nye borgere
Der deltog omkring 20 foreninger, men desværre kom der ikke ret mange borgere
-Vi vil igen have en stand ved torvedagene i maj, juni, august og september.
Ansøgninger om tilskud til projekter:
Vi har støttet 7 projekter med i alt 49.450 kr. Det drejer sig om kunst, hundeskov, stisystem og ny
flagalle´.
Men vi har også sagt nej til nogle få, fordi de ikke opfylder kriterierne i vores vedtægter.
Som afslutning takkede formanden den lokale presse samt radioens P4.
Han kunne endvidere fortælle, at nogle elever fra Journalisthøjskolen vil besøge Jyderup som led i
et projekt om ”Hvad kunst og kultur kan gøre for et lokalsamfund”.

Spørgsmål til beretning:
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var nogen spørgsmål.
3)Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:
Kassereren, Kjeld Kallenbach, gennemgik side 7-11 i det omdelte regnskab.
Resultatopgørelsen for 2016 viser et underskud på 83.541.
Balancen udviser en egenkapital ved udgangen af 2016 på 225.572 kr.
Af den likvide beholdning på 231.822 kr. er 95.000 kr. reserveret til opfyldelse af allerede givne
tilsagn om støtte (fejlagtigt angivet som 110.000 kr.).
Kassereren oplyste, at regnskabet var revideret og godkendt af såvel den eksterne som den
foreningsvalgte kritiske revisor.
Regnskabet blev godkendt.
4)Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:
Kassereren gennemgik forslaget til budget for 2017.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – dvs. 100 kr. for personer og 500 kr. for virksomheder.
Der var spørgsmål om, hvorfor virksomhederne skal betale 500 kr., når bestyrelsen tidligere har
udtalt, at antallet er vigtigere end kontingentstørrelsen.
Spørgsmålet blev besvaret, hvorefter bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
5)Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6)Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Niels Agerbo og Erik Madsen.
Der var ikke andre forslag.
Begge blev genvalgt for en ny to-årig periode.
7)Valg af statsaut.registreret revisor samt kritisk revisor:
R og R gruppen i Holbæk blev genvalgt som ekstern revisor.
Gitte Rasmussen blev valgt som kritisk revisor, da den hidtidige revisor ikke ønskede genvalg.
8)Eventuelt:
Der var spørgsmål eller bemærkninger fra omkring 10 medlemmer.
De drejede sig mest om julebelysningen og manglende overblik over foreningsstrukturen.
Bestyrelsen forstår godt, at det er svært at overskue strukturen. Jyderup Lokalforum er dannet efter
aftale med kommunen og må ikke forveksles med Jyderups Fremtid, der er en selvstændig forening,
som ikke modtager tilskud fra kommunen. De har hver sin hjemmeside – hhv. Jyderup.dk og
Jyderupsfremtid.dk – hvortil der henvises.
Generalforsamlingen sluttede med, at formanden udtrykte en tak til dirigenten samt til forsamlingen
for nogle gode bemærkning og en god dialog.
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