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Jyderups Fremtid stifter Jyderup Fonden

Der var generalforsamling i Jyderups Fremtid
tirsdag den 19. april 2016 på Sølyst. Der var flot
fremmøde til generalforsamlingen, hvor Erik Just
Pedersen og Kjeld Kallenbach blev genvalgt for en
2-årig periode. Søren Bøtker Pedersen trak sig ud
af bestyrelsen, og hans plads blev overtaget af
Claus Sørensen. Thomas Nissen, som har siddet
for Jyderup Svømmehal/Svømmeklub, trak sig
også ud af bestyrelsen, og hans plads blev
overtaget af Solveig Bondgaard fra Jyderup
Svømmeklub.

Den største investering i Jyderups Fremtids
historie er en realitet, efter at Jyderup Fonden
blev stiftet på et borgermøde den 27. april 2016
på Sølyst. Jyderups Fremtid har stiftet fonden
bl.a. med henblik på køb af Skarresø Camping og
Skarridsøhjemmet. Jyderups Fremtid har
modtaget støtte til fonden fra flere forskellige
donorer, og Jyderups Fremtid kunne derfor på
borgermødet den 27. april 2016 bekræfte, at de
300.000 kr. i indskudskapital, som er et krav fra
Erhvervsstyrelsen for at kunne oprette en
erhvervsdrivende fond, stod klar på en konto i
Sparekassen Sjælland. Fredag den 29. april 2016
kvitterede Erhvervsstyrelsen for modtagelse af
stiftelsesdokument og vedtægter for Jyderup
Fonden. Niels Agerbo er valgt som
bestyrelsesformand for Jyderup Fonden, og
interesserede kan læse mere om fonden og det
store projekt på www.jyderupfonden.dk

Bestyrelsen holdt konstituerende møde onsdag
den 4. maj 2016, og Claus Sørensen blev valgt til
ny formand for Jyderups Fremtid. Der var stor ros
til den afgående formand Erik Just Pedersen for
hans indsats for foreningen og for at have
tredoblet antallet af medlemmer siden sidste
generalforsamling. Lone Hansen (ikke
bestyrelsesmedlem) blev valgt til kasserer, og Erik
Madsen blev valgt til sekretær. Bestyrelsen består
herudover af bestyrelsesmedlem Erik Just
Pedersen, Niels Agerbo, Kjeld Kallenbach, Solveig
Bondgaard og Jens Varling.
Der mangler indbetaling af kontingent for nogle
af medlemmerne.
Bestyrelsen besluttede at lave opfølgning på
manglende indbetaling af kontingenter fra nogle
af Jyderups Fremtids medlemmer. Der har været
problemer med indbetalinger via PBS, da NETS
har haft en fejl. Det vides ikke, om de manglende
indbetalinger skyldes denne fejl. Det undersøges
bl.a. ved at tage kontakt til de medlemmer, der
ikke har betalt kontingent for 2016.

Bestyrelsens fokus i 2016 ”flere medlemmer”.
Bestyrelsen besluttede på mødet onsdag den 4.
maj 2016, at antallet af medlemmer skal øges
markant i 2016 bl.a. gennem større fokus på
ambassadørernes arbejde, deltagelse i
arrangementer i byen og generelt større
synlighed. Bestyrelsen drøftede muligheden for
at aktivere de unge mennesker i byen bl.a.
gennem nye aktiviteter for dem og fokus på
støtte til projekter, der giver værdi for byens
unge mennesker. Kjeld Kallenbach fik ansvaret for
at øge antallet af ambassadører og for at
inddrage ambassadørerne mere i foreningens
arbejde. De midler, der kommer ind fra
kontingenterne, går til at støtte projekter i byen.

