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Referat, 13-03-2023  Ordinært bestyrelsesmøde i Foreningen Jyderup Lokalforum  

 

Tilstede:  

Formand: Rikke Klindt 

Kasserer: Brian Julius Jørgensen 

Medlem: Kenny Reno Rindom 

Medlem: Marthine Dahl 

Medlem: Bibbi Andersen 

Medlem: Simone Lyngberg  

Medlem: Henrik Rahbek  

Frivillig: Jannik Landt Fogt 

Frivillig: Preben Gajhede fra punkt 3 

Fraværende: 

Suppleant: Eva Aalkjær Bjørnebo  

Revisorer: Mogens Justesen og Steen Klink  

Rikke Klindt bød velkommen præsenterede dagsordenen.  

Dagsorden:  

 

1. Aftaler om Bankoprettelse 

2. Klar til årsopgørelse  

3. Kommunikationsplan 

4. Årshjul 

5. Planlægning af åbent bestyrelsesmøde i april 

6. evt. 

 

Ad. Punkt 1.   Aftaler om bankoprettelse  

Bestyrelsesmedlemmerne har udleveret de nødvendige dokumenter, så foreningen kan få sin egen 

bankkonto. Førhen har kontoen boet hos Jyderups Fremtid. Rikke og Kenny sørger for dette. Så snart 

kontoen er i hus, ændrer Jannik foreningens informationer på Holbæk kommunes Fritidsportal.   

 

Ad. Punkt 2.  Klar til Årsopgørelse 

Førhen har der været en aftale med, at Jyderups Fremtid lavede årsregnskab for Jyderup Lokalforum. 

Nu da Lokalforum er sin egen forening, tages regnskabet tilbage til foreningen. Det blev aftalt at 

Jannik, Rikke og Brian kontakter Fremtiden og får udleveret udskrifter af bankkonto, så der kan 

udarbejdes regnskab for indeværende år.  

 

Ad. Punkt 3.  Kommunikationsplan  

Der er en del grupper og sider på Facebook som er relateret til Jyderup. Sådan som setuppet er lige 

nu, er det ikke altid tydeligt hvem der er afsender af hvilke budskaber. For at strømline 
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kommunikationen på det sociale medie, besluttede bestyrelsen at nedlægge den nuværende 

facebookgruppe der hedder Jyderup Lokalforum. Der er ikke mange medlemmer i gruppen og den 

anvendes kun sporadisk.  

I stedet tages den nuværende facebookside der hedder Jyderup.dk og omdøbes til Jyderup 

Lokalforum. Siden her er større end den førnævnte gruppe og det er stort set kun Lokalforums 

nyheder der deles på denne side. Fremover vil nyheder fra Jyderup Lokalforum blive delt på denne 

side, og derfra delt over i den store Jyderupgruppe med omkring 9000 medlemmer.  

Fremover skulle der ikke opstå forvirring om, hvem der er afsenderen på de budskaber der deles. 

Jyderup Kulturgruppe og Jyderup Erhvervsforening anvender samme delingsmetodik.  

(Se desuden billedet herunder.) 

 

Det blev desuden drøftet at give hjemmesiden Jyderup.dk en overhaling mhp. på at gøre den mere 

billedvenlig og få den til at fremstå som en digital indgang til byen. Det er dog et større projekt med 

både omlægning af hjemmeside såvel som af processerne bag. Det blev vurderet at der lige pt. ikke 

er kræfter i lokalforum til at gennemfører denne omstilling.  

Noget af det bedste ved den nuværende hjemmeside er Jyderup kalenderen som Preben Gajhede 

vedligeholder. Det er et stærkt værktøj til at få et overblik over alle de ting der foregår i byen. Det 

blev besluttet at hive kalenderen ud på forsiden af hjemmesiden, så alle hurtigt kan finde aktiviteter i 

byen.  

Du kan se jyderupkalenderen her: https://jyderup.dk/ 

Det er tanken med kalenderen at den er borgervendt, så alle borgere kan følge med i hvad der sker. 

Men den er også et aktiv for butikker samt event- og arrangement-magere, fordi den sætter disse i 

stand til at lægge deres arrangementer på dage, hvor der ikke er andre store aktiviteter i byen.  

Hjemmesiden opdateres i øvrigt fortsat med referater og andre borgerelevante nyheder.   

 

https://jyderup.dk/
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Ad. Punkt 4.  Årshjul 

Bestyrelsen har forpligtet sig på at holde en række møder i byen. Nogle er temamøder, andre er 

møder for foreninger og andre interessenter -  og nogle møder er åbne, mens andre er lukket. Det 

blev diskuteret hvad forskellen på åbne og lukkede møder er og om dagsordenen på lukkede møder 

skal deles med borgerne.  

Der vil være møder hvor der er behov for at drøfte organisering og lign. som ikke er relevant at 

involverer en større borgerskare i helt fra start. Et eksempel er den omlægning som lokalforum lige 

har været igennem. Her blev forslag til foreningsvedtægter først fremlagt for borgerne efter 

lokalforumsmedlemmerne havde arbejdet sammen om at skabe vedtægterne. Hvis denne proces 

havde haft borgerinvolvering fra start af, var vi aldrig kommet i mål. Demokrati, medborgerskab og 

involvering er vigtigt, men prisen for at alle skal være enige, er tid. Nogle processer kan fremskyndes 

ved at nogle udarbejder et forslag, som der så stemmes om, eller videreudvikles på.  

Balancegangen mellem at det at sætte en dagsorden og selv løbe med den, kontra at involvere alle 

borgere er bestyrelsesmedlemmerne opmærksomme på.  

Konklusionen blev, at anvende et ”åbenhedsprincip”. Alle dagsordener deles fremover med borgerne 

via Facebook.  

Møderne som Lokalforum afholder ses af nedenstående årshjul.  
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Ad. Punkt 5.   Planlægning af Åbent Bestyrelsesmøde 

 

Det næste møde er et åbent bestyrelsesmøde d. 10 april med temaet Kultur, Fritid og Ungeliv. 

Lokalforum modtager inputs fra borgere til mødet, via kommende opslag på Facebook.  

 

Ad. Punkt6.   Eventuelt.  

Kenny der også sidder i Jyderup Erhvervsforening rejste et ønske om at Lokalforum gik ind i arbejdet 

med at realisere Outdoor Festivalen der kommer til Jyderup den 28. – 30. april 2023. Det blev der 

støttet op om – Lokalforum forsøger at finde ud af, hvad bestyrelsens rolle kan være i forbindelse 

med festivalen.   

Mødet slut.  

 

Referent Jannik Landt Fogt 

 


