Foreningen Jyderups Fremtid

den 22. april 2015

Referat
af ordinær generalforsamling i Foreningen Jyderups Fremtid, CVR nr. 35907874, den 20. april 2015
i Den gamle Byrådssal i Jyderup.
Formanden bød velkommen til den første ordinære generalforsamling. Han glædede sig over det
pæne fremmøde på omkring 60 personer.
1)Valg af dirigent:
Til dirigent blev valgt Maagens Mørkeberg.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
2)Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev aflagt af foreningens formand, Erik Just Pedersen.
Den skriftlige beretning, der var omdelt på bordene, blev suppleret af en kortere mundtlig beretning.
Resume` af beretningen:
Foreningen blev stiftet den 24. juni 2014 med det formål at fremme udviklingen af Jyderup by ved
hjælp af midler fra private, borgere og erhvervsdrivende.
Ud over medlemskontingentet på 50 kr. for det første halvår er der modtaget engangsbidrag med
over 330.000 kr.
Medlemstallet er på knap 150 (flere er indmeldt i aften, så tallet nu har passeret de 160).
Dernæst omtalte formanden bestyrelsens arbejde og forsøg på synliggørelse af foreningen, bl.a. via
5 infoskærme og ”indsamlingsbarometer”på stationsbygningen.
Desuden har foreningen været – og vil være – til stede på torvedagene.
Bestyrelsen har valgt at satse på elektronisk betaling af kontingent.
Dog med mulighed for tilmelding via ”postkort” eller et bestyrelsesmedlem.
Den elektroniske medlemsregistrering og tilmelding (betaling) via NETS har været tidkrævende og
besværlig.
Foreningen har sin egen hjemmeside: Jyderupsfremtid.dk, som indeholder forskellige
informationer, bl.a. mødereferater og Nyhedsbreve. Desuden kan man tilmelde sig og betale
kontingent via hjemmesiden.
Vi arbejder på at få et logo for foreningen og for byen.
Bestyrelsen har besluttet at yde økonomisk støtte til følgende projekter:
-støtte til køb af 5 info-skærme
-tilsagn om støtte til udvikling af et projekt langs Skarridsø (Naturaksen)
-tilsagn om støtte til forskønnelse af Bibliotekspladsen
-tilsagn om støtte til genetablering af blomsterkummer
Vi har foreløbig valgt at nedprioritere støtten til egentlige kunstværker.
Endelig omtalte formanden, hvilke opgaver bestyrelsens medlemmer har bestridt i det første år.
I øvrigt henvises til den skriftlige beretning.
Der var ikke spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

3)Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse:
Kassereren, Maise Norlin, gennemgik kort årsregnskabet, som forinden var omdelt på bordene.
Det viser følgende:
Driftsunderskud på 9.292 kr.
Egenkapital 322.658 kr., der fremkommer således:
Engangsbidrag fra sponsorer m.fl.
331.950
Driftsunderskud
-9.292
Regnskabet blev godkendt.
4)Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:
Der er ikke udarbejdet et egentligt budget, da støtten til forskellige projekter er vanskelige at
budgettere.
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 100 kr. pr. medlem for 2016.
Punktet gav anledning til forskellige kommentarer, som ikke alene gik på kontingentstørrelsen.
Følgendebemærkninger kan nævnes:
-husstandsmedlemsskab efterlyses
-kontingentet er meget lavt
-tilmeld Jer betalingsservice, så går betalingen af sig selv!
-man kan foretage frivillige indbetalinger (gaver)
-hvis hvert medlem bare skaffer eet nyt medlem, er medlemstallet pludselig 300!
-antallet af medlemmer er vigtig for at foreningen får ”den folkelige opbakning”
-kan der ikke lægges ”tilmeldingsblanketter” i forretningerne?
-medlemstallet kan nemt øges, hvis ikke der skal tilmeldes via computer!
Formanden bemærkede, at de fremkomne synspunkter vil indgå i bestyrelsens overvejelser.
Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen godkender bestyrelsens forslag om et kontingent på
100 kr. for 2016.
5)Indkomne forslag:
Ingen forslag er modtaget.
6)Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Erik Madsen (modtager genvalg) og Anders Baagland (modtager ikke genvalg).
Der blev foreslået 3 kandidater, som kort præsenterede sig. Dirigenten bestemte, at der skulle
stemmes skriftligt.
Otto Bro-Jørgensen og Hans Erik Baagland blev valgt til stemmetællere.
Resultatet af afstemningen:
51 medlemmer stemte.
Erik Madsen og Niels Agerbo fik flest stemmer og er således valgt for de næste 2 år.
7)Valg af statsaut./registreret revisor samt 1 kritisk revisor:
R&R Gruppen i Holbæk blev genvalgt som ekstern revisor.
Maagens Mørkeberg blev genvalgt som kritisk revisor.
8)Eventuelt:
Der var bemærkninger om
-rækkefølgen for dagsordenspunkterne

-fortæl hvem, du er når du har noget at sige!
-Info-skærme kan ses på kanal 98 på antennenettet.
-Oplæg til lokalplanforslag om etablering af solcelleanlæg øst for Postterminalen kan ses på
kommunens hjemmeside.
Generalforsamlingen sluttede med, at formanden rettede en tak til dirigenten samt takkede for den
gode opbakning fra de fremmødte medlemmer.
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