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Jyderups Fremtid støtter Naturaksen

Nyt projekt om kunststofbane
Jyderup Fodboldklub har søgt støtte til at
etablere en kunststofbane i Jyderup.
Bestyrelsen har meldt tilbage til den nedsatte
projektgruppe, at det er et projekt, som
bestyrelsen vil se meget positivt på, når der
foreligger et gennemarbejdet projektforslag.

Nyt logo og markedsføring
Vi har støttet den 1. etape af Naturaksen, hvor
underskoven i Drivsåtskoven er blevet
udtyndet. Af hensyn til dyre- og fuglelivet, som
er i gang med deres ynglesæson, er det
besluttet at give dem fred og holde pause med
arbejdet indtil efter sommerferien. Følg
arbejdet efter ynglesæsonen og gå allerede nu
en tur i skoven for at se det flotte resultat af
det store arbejde.

Bestyrelsen har fået udarbejdet et logo til
foreningen, som pryder toppen af dette
nyhedsbrev. Logoet signalerer, at Jyderup er
en by midt i naturen, og at foreningen
arbejder for udviklingen af byen. I forbindelse
med torvedage og andre arrangementer har
bestyrelsen fået produceret flag, plakater,
standere m.v., så kommende medlemmer kan
finde vores stand. Se det på torvedagen 6.
juni.

Næste mål er 500 medlemmer

Vil du være ambassadør?

Bestyrelsen er gået i gang med at fastlægge
ambitiøse mål for Jyderups Fremtid bl.a. mål
for medlemstilgangen. Der er i dag omkring
200 medlemmer. Bestyrelsen har på det
seneste bestyrelsesmøde sat sig et klart mål
om at nå op på 500 medlemmer inden næste
generalforsamling. Bestyrelsen beder derfor
alle medlemmer om at støtte op om dette mål
ved minimum at rekruttere ét nyt medlem
hver. Et medlemskab koster 100 kr.

Det største aktiv i Jyderups Fremtid er antallet
medlemmer, fordi sponsorerne ønsker vished
for, at der er folkelig opbakning til den
udvikling, som sponsorerne vil støtte. Vil du
hjælpe foreningen med at skaffe medlemmer
som ambassadør, så kontakt Kjeld Kallenbach
på kallenbach@outlook.dk eller telefon
22170462. Vi har udarbejdet foldere, som du
kan dele ud til interesserede borgere.

Støtte til smukke blomsterkummer

Følg os og del os på facebook.com

Jyderups Fremtid har støttet de flotte
blomsterkummer i Jyderup

Vi skriver løbende om foreningens arbejde på
facebook.com i gruppen Jyderups Fremtid.

