Foreningen Jyderups Fremtid
Dato: 5. maj 2019
Møde nr. 39
Referat
Fra bestyrelsesmødet den 30. april 2019 kl. 17.00 i Sparekassens mødelokale.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Bestyrelsens konstituering
Status og deltagelse i torvedage
Ansøgninger til beslutning
Hvad skal Jyderups Fremtid være kendt for
Eventuelt

Ad 1) Bestyrelsens konstituering: Claus Sørensen bød de to nye medlemmer af bestyrelsen Steffen
Kisselhegn og Michael Rasmussen velkommen. Claus Sørensen blev genvalgt som formand, Kjeld
Kallenbach som kasserer og som ny sekretær blev valgt Erik Just Pedersen

Ad 2) Status og deltagelse i torvedage: Under punktet drøftede vi bestyrelsens fremtidige arbejdsopgaver
af forskellig slags. Formanden anmodede om at hele bestyrelsen hver især kom med ”indspark” til
bestyrelsesarbejdet fremover. Vi aftalte at bruge dropbox fremover til diverse referater, ansøgninger m.v.
Niels Agerbo sørger for de indledende øvelser hertil.

Niels Agerbo fortsætter med at være med at lægge oplysninger på vores hjemmeside, Jens Varlig tager sig
af de sociale medier, ansvarlig for torvedagene bliver Kjeld Kallenbach, Michael Rasmussen og Steffen
Kisselhegn, formanden har den primære kontakt til vore ambassadører, Niels Agerbo og formanden har
ansvar for søgning af fonde m.m. i forbindelse med at skaffe indtægter ud over kontingentindbetalingerne.
Praktisk ansvarlig for den førstkommende torvedag den 4. maj bliver Kjeld Kallenbach i samarbejde med
ambassadørerne. Den næstkommende torvedag er den 1. juni hvor det bliver Niels Agerbo, formanden og
Steffen Kisselhegn der forestår det praktiske.

Ad 3) Ansøgninger til beslutning: Jyderup Løbe og Motionsklub havde ansøgt om et sponsorat på 500 kr. til
Pinseløbet. Bestyrelsen kunne ikke godkende ansøgningen til det givne formål, da det ikke er i
overensstemmelse med vore vedtægter.

Ad 4) Hvad skal Jyderups Fremtid være kendt for: Bestyrelsen diskuterede hvordan vi kan gøre mere kendt
og hvordan vi i øvrigt undgår at modarbejde andre foreningers gode arbejde. Vi var enige om at bruge
Jyderup.dk noget mere, vi skal booste os selv på Facebook og vi skal stille spørgsmålet: hvorfor bor du i

Jyderup eller måske rettere: Derfor bor jeg i Jyderup. Vi skal også arbejd aktivt med pressedækning af vores
arbejde.
Ad 5) Eventuelt: Tour de Sjælland kommer til byen lørdag den 15. juni i år kl. 13.30. Afslutningen bliver i
bymidten og vi stiller os derfor til rådighed for uddeling af pølser og øl og vand til både cykelryttere og til
tilskuerne.
Næste møde: 24. juni 2019 kl. 17.00 i Sparekassens lokaler.

Erik Just Pedersen
Sekretær

Den nye bestyrelse:
Formand Claus Jørgen Sørensen, info@jyderupsfremtid.dk, tlf. 22 65 67 22
Kasserer Kjeld Kallenbach, kasserer@jyderupsfremtid.dk, 22 17 04 62 og kallenbach@outlook.dk
Sekretær Erik Just Pedersen, erikjustpedersen@gmail.com, tlf. 52 37 05 01
Bestyrelsesmedlem Niels Agerbo, drivsaatvej@yahoo.dk, tlf. 22 24 29 20
Bestyrelsesmedlem Jens Varling, varling@mail.dk, tlf. 59 27 67 00
Bestyrelsesmedlem Steffen Kisselhegn, steffen.kisselhegn@gmail.com, tlf. 25 15 38 39
Bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen, mr070384@gmail.com, tlf. 23 27 15 50

