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Referat

Sted

Aktivitetshuset - Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup

Deltagere

- Lars, Steff, Lasse, Kurt, Martin, Lone, Jens

Afbud

- Louise
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Dagsorden

Konstituering af bestyrelsen 2022

Formand: Lars K. Rasmussen Primær kontakt til myndigheder / presse, mødeleder

Næstformand: Steff K. Mogensen Sekretær i Landsbyforum Ringsted

Kasserer: Lasse Bremer Søskovlandet & Suppleant til Landsbyforum Ringsted

Medlem: Martin Dilling-Hansen IT & Web administration

Medlem: Kurt Andersen Hjælp til mødeindkaldelser & dagsordner

Medlem: Louise Lecanda Primær referent

Suppleant Lone Rudbech Suppleant referent

Suppleant: Jens Würtz

Input til Forretningsorden 2022

Dagsorden i god tid før møder -> brug Google drive skabeloner.

Max 5 dage til svar på doodle -> derefter indkaldes møde den dato flest kan.

Næste møde fastlægges inden punktet “eventuelt” på hvert møde.

Referater gennemses inden for 14 dage og lægges på hjemmesiden som PDF.

Dan ny regnskabs struktur / nulstilling af regnskab fra januar 2022.

For større møder / arrangementer laves der særskilte regnskaber af festudvalget.

Samlede indtægter / udgifter fremsendes til kassereren senest 1 måned efter afholdelse.

Etablering af gylletank i Valsølille

Arbejdsgruppe dannet i Valsølille - LBF samarbejder med denne gruppe.

LBF har sendt et brev med spørgsmål til Ringsted kommune på vegne af gruppen.

Nyt om Søholmhus -> Multihus-projektet

Multihus gruppen har aftalt møde med kommunal direktør Mette Jeppesen i denne måned, for at

fremlægge projektet og igangsætte en ny proces med kommunen.

Der er åbnet for lokale donationer på Din støtte gør en forskel.

Helhedsplan Puljen ansøges til oktober.

Landsby-film, næste skridt

Tak til alle sponsorer for at det nu bliver muligt at planlægge Jystrups kommende by-film.

ISOFILM skal have forskellige informationer fra LBF for at sammensætte filmen.

Lars laver en skabelon på Google og starter med at hælde indhold i og rundsender.

Nordea, priser for ændrede forhold mht. betaling

Lars kontakter Nordea, så Lars og Lasse kan få adgang til netbank.
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http://landsbyforum-ringsted.dk/
https://www.xn--sskovlandet-ggb.dk/
https://jystrup.dk/multihus/donation/
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Fjernvarme i Jystrup?

Jystrup by og Egemosen er defineret som anbefalet udlagt til fjernvarme. Se kort her…
Afholdelse af et Borgermøde / Varme Dag i Jystrup efter sommerferien.

Stef skriver til forslagsstiller om Borgermøde og evt. Oplæg fra DTU.

Steff, Lone og Jens koordinerer indtil videre.

Sensommerfest?

Drøftes på næste møde.

Sponsorer, udsendelse af mails

Lars laver forslag til brev i forbindelse med udsendelse af fakturaer for 2022.

Definer størrelse på billede og tekst.

Nyt fra trafiksikkerhedsgruppen

Se referater fra møderne i de to trafik grupper. Lars sender.

Nyt om Jystrup-folderen

Gruppen arbejder videre med det eksisterende koncept.

Revision af hjemmeside og Wiki-funktionalitet

Indhold på www.jystrup.dk flyttes til en anden og mere brugervenlig version af WordPress.

Forslag til ny forside kun med nyheder og kalender. Dernæst en wiki-struktur for øvrig indhold.

Martin igangsætter et oplæg til det nye design.

SN-abonnement

Steff spørger om der findes en forening adgang så LBF bestyrelsen kan få et login.

Vild med vilje-arrangementet, debriefing

Lone rykker for betaling og sender regnskab til kasseren.

Trafik Bestilling (Movia) ved Stef

Movia vil ikke udvide med en rute mellem Borup og Hvalsø på nuværende tidspunkt. Har bedt dem

genoverveje ruten ved fremtidig planlægning. Svar afventes.

Info-skærm

Drøftes på næste møde.

Næste møde

Onsdag den 22. Juni kl. 18.00 i Aktivitetshuset.

Side 3 af 4

https://www.dr.dk/nyheder/penge/er-din-regning-stukket-helt-af-se-om-du-staar-foerst-i-koeen-til-fjernvarme
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Eventuelt

Der er Borgmester Kontor den 24. Maj kl. 14 - 17 i Mejeriet (overfor Brugsen i Jystrup). Alle borgere

er velkomne.

Jystrup IF afholder Skt. Hans Aften den 23. Juni på Sportsanlægget. Alle borgere er velkomne.
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http://www.jystrupif.dk/

