Jyderups Fremtid

Referat fra

Bestyrelsesmøde den 24. juni 2019 kl. 17.00 i sparekassens lokale – møde nr. 40

1) Referat fra sidste møde. Godkendt.
2) Ansøgninger: Der var modtaget en ansøgning fra Naturbørnehaven Bregnen i Bregninge. Sagen blev
drøftet. Bevilling blev ikke givet da bestyrelsen ikke betragter institutionen som en frivillig forening.
3) Evaluering af modtagelsen af Tour de Sjælland, herunder tilvejebringelse af foreningens udlånte
lydanlæg. Formanden benyttede lejligheden til at takke for den modtagelse som cykelrytterne i
Tour de Sjælland fik lørdag den 15. juni. Arrangementet blev gennemført på trods af silende regn.
På grund af regnen blev arrangementet flyttet fra bibliotekspladsen til indendørs i Skarridsøsalen.
På trods af vejret et fantastisk arrangement.
Tak til sponsoratet fra SuperBrugsen i Jyderup, der leverede alle fødevarer og drikkevarer til
arrangementet.
Det udlånte lydanlæg (tidligere udlånt til Café Habibi), var skaffet til veje igen via højskolen.
Lydanlægget blev bragt til at virke – og for fremtiden vil det blive opbevaret i lokaler ved
Skarridsøsalen.
4) Events i Jyderup. Bestyrelsen drøftede afholdelse af arrangement på Grundlovsdag næste år. Det
blev aftalt at Jyderup Højskole søges inddraget mest muligt. Jens Varling og Claus Sørensen
arbejder videre med projektet.
5) Salgsvarer. Jyderups Sommerbryg og Jyderups Vand blev drøftet. Claus Sørensen undersøger
prisniveau for begge dele med foreningens logo påtrykt. Der var enighed om bestilling af Jyderups
Jul med udgangspunkt i de seneste års mængde, herunder om noget af bestillingen skal være på
fustage.
Lanceringen af Jyderups Jul bliver fredag den 25. oktober 2019. Der søges et samarbejde med Cafe
Forsinket om madvarer f.eks. som streetfood på bibliotekspladsen. Der blev drøftet udsmykning af
Skarridsøsalen til samme lejlighed. Kjeld Kallenbach reserverer salen til begivenheden. Kjeld
kontakter også sidste års udskænkningshjælpere. Bestyrelsen drøftede også underholdning,
herunder at spørge Kenneth Vester (der stod for musikken i 2018). Enighed om at der også skal
være lidt pausemusik. Endvidere blev honorering af frivillige m.fl. drøftet i form af bespisning sådan
som vi hidtil har gjort. Dette arbejdes der videre med.

5a) Medier. Det blev aftalt at Jens Varling booster foreningen på Facebook når der er lejlighed til
dette. Det koster 200 kr. pr gang hvilket blev bevilget. Enighed om at forsøge med en pressemeddelelse i
august i en lokalklumme i Jyderup Posten
Vi stillede i bestyrelsen sidste gang os selv spørgsmålet: Hvorfor bor jeg i Jyderup. Dette skal vi
arbejde videre med ved næste bestyrelsesmøde, ligesom vi fortsætter drøftelse af markedsføring af
foreningen.
6. Økonomi. P.t er der 560 betalende medlemmer. Enighed om at erhvervsmedlemsskabs-restanter
rykkes af Kjeld Kallenbach.
7. Eventuelt, herunder næste møde. Intet under eventuelt
Næste møde fastsat til 21. august 2019 kl. 17.00 i sparekassens lokale.
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