
Formandens beretning 2020 
Da vi sidste år afholdt generalforsamling, tror jeg ikke at selv de personer med den 
vildeste fantasi kunne have forudset de udfordringer som 2020 ville komme til at 
give os alle sammen. 
 
Prisoverrækkelse 
Året begyndte vanen tro med prisoverrækkelse i Skarridsøsalen den 31. januar. 
Ildsjæle- og mønsterbryderprisen uddeltes i samarbejde med B2B Auctions og 
Sparekassen Sjælland-Fyn. 
Prisen som årets frivillige Ildsjæl gik til Preben Gajhede for hans store arbejde i bl.a. 
lokalforum, trafikgruppen og i Jyderup Hallen.  

Prisen som årets mønsterbryder gik til Butik Marianne for Mariannes utrættelige 
arbejde med at udvikling egen forretning og aktiviteterne i byen.  

Vi vil gerne endnu en gang ønske de to velfortjente vindere tillykke og takke både 
B2B Auctions og Sparekassen Sjælland-Fyn for deres sponsorat til årets priser. 

Corona 
Corona pandemien har fyldt rigtig meget og for bestyrelsen har det været meget 
svært at planlægge mange af de aktiviteter som vi gerne ville have gennemført. Alt 
har været uforudsigeligt og vi har måtte ændre ufattelig mange ting undervejs. 
 VI synes ikke selv, at vi har været lukket ”ned” tvært imod, en ny hverdag fyldt med 
teamsmøder, nye retningslinjer og mange medlemmer der har været hårdt ramt af 
situationen, har gjort at vi som bestyrelse har måtte arbejde meget anderledes og 
med andre opgave end de sædvanlige. 
 
Kontingentfritagelse 
Bestyrelsen besluttede ret hurtigt, at alle de medlemmer, der havde brug for det, 
kan få et kvartals kontingentfritagelse som følge af nedlukning kunne få det. I sådan 
en situation, mente vi at det var vigtigt at vi stod sammen og hjalp dem, der har 
brug for det. Det er klart at kontingentet for mange ikke er den udgiftspost der 
tynger mest, når man er lukket ned, men enhver sparret krone mente vi hjalp og vi 
har også fået rigtig mange positive tilkendegivelser for dette tiltag. 

 

Konkurrence med gavekort 



Under nedlukningen hørte vi fra rigtig mange medlemmer, at de oplevede en 
fantastisk opbakning fra borgerne i lokalområdet. De gjorde i den grad, hvad de 
kunne for handle lokalt og dermed støtte op om, at vi forsat har et aktivt butiks- og 
erhvervsliv i Jyderup. 

Tril genåbningen bestyrelsen besluttede, at igangsætte en konkurrence blandt de 
handlende, en konkurrence hvor alle havde mulighed for at vinde et gavekort på 500 
kr. til lige nøjagtig det eller de steder, hvor de handler i lokalområdet.   

Vi havde afsat 20.000 kr. til arrangementer i forbindelse med årets EM i fodbold. 
Men da det ikke blev til noget, valgte bestyrelsen at bruge disse penge i denne 
konkurrence. Der betød at der blev udstedt 40 gavekort af 500 kr.  

 

 

Sikker By 
Et andet tiltag i forbindelse med genåbningen, kom fra en initiativgruppe der 
lavede en kampagne ved navn Sikkerby.dk. Kampagnen havde sloganet ”Jyderup 
står sammen mod smitten”.  Kampagnen kom i stand ved at en række borgere 
havde en dialog om, hvad der kunne gøres for at medvirke til at stoppe Corona 
smitten. Nøgleordet for initiativgruppen var sammenhold på afstand. Derfra kom 
idéen om, at hvis alle borgere i Jyderup installerede og tænder for Smitte Stop 
app’en, så vil det have en positiv effekt på både antallet af smittede og en 
smitteopsporing. 

I forbindelse med kampagnen blev der oprettet en hjemmeside www.sikkerby.dk  
Der var stor opbakning fra både butikker og virksomheder i forhold til at medvirke 
med rabatter til de handlende, egne konkurrencer og den fælles konkurrence. 
Erhvervsforeningen valgte at yde økonomisk støtte til kampagnen til bl.a. trykning 
af de plakater, som blev hængt op i hele byen og til samt udarbejdelse af 
hjemmesiden. 

Jyderup fik som by en fantastisk mediedækning i både de lokale og 
landsdækkende medier, hvilket vi kun kan være meget tilfredse med. Jo mere 
positiv pressedækning vi kan få af vores by jo bedre. 

Tak til initiativgruppen for den store indsats. 

 



Jyderup Posten 
I foråret blev vi orienteret om, at Sjællandske Medier valgte at lukke Jyderup Posten 
og lægge Jyderup ind som en del af By & Land. Det var vi selvfølge meget kede af, da 
Jyderup Posten netop dækkede det område, som mange af de lokale butikker og 
virksomheder ønskede at markedsføre sig i.  

Beslutningen vor og er meget uheldige set fra Jyderup Erhvervsforening bestyrelses 
side. Årsagen er, at det dækningsområde, som Jyderup Posten tidligere havde, nu 
bliver delt på de to aviser. Det betyder, at postnumrene Svebølle, Eskebjerg, 
Føllenslev og Snertinge kommer ind under Kalundborg Nyt, mens Jyderup, Mørkøv, 
Regstrup og Svinninge kommer ind under By & Land. Det vil sige, at hvis man som 
annoncør ønsker at dække det samme område, som Jyderup Posten tidligere 
dækkede, er du nødt til at annoncere i begge aviser. Godt nok med et væsentligt 
større dækningsområde og dermed flere læsere, men også med noget større 
annonceudgifter. 

Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at få bedre priser ved dobbeltannoncering lige 
som vi også har forsøgt at få sider omhandlende kun Jyderup, men desværre uden 
at det er lykkedes og vi må se i øjnene at det lokale stof bliver mindre i fremtiden. 

 
Plads i HEF bestyrelse 
Ved årets generalforsamling i Holbæk Erhvervsforum blev vedtægterne, for hvem 
der sidder i bestyrelsen, ændret. Fremover kan bestyrelsen bestå af op til 15 
personer. Erhvervsforeningerne i de fire tidligere kommuner i det nuværende 
Holbæk kommune udpeger et bestyrelsesmedlem for en toårig periode. Det er 
Svinninge, Jernløse, Tølløse og Tornved. Den udpegede person skal være fra en 
medlemsvirksomhed i Holbæk Erhvervsforum. Jyderup Erhvervsforeningens 
bestyrelse udpegede formand Søren Bøtker Pedersen.  

 

 

Blomsterudsmykning 
Igen i 2020 har erhvervsforeningen stået for blomsterudsmykningen i byens 
blomsterkummer. Blomsterne er blevet passet og vandet af de lokale butikker og 
en række frivillige. Som noget nyt har vi indgået et samarbejde med Holbæk 
Byforum og Holbæk kommunen om også at tilplante kummerne i vinterhalvår. Det 



har Holbæk Byforum gjort de forrige år og har gode erfaringer med det. Sammen 
med vinterblomsterne plantes der løgblomster som vi har kunnet se springer ud i 
her i april/maj. 

 
Halloween 
Som noget nyt blev der lavet en fælles udsmykning af byen i forbindelse med 
Halloween. Udsmykningen var høballer, forskellige størrelser græskar, blomster, 
lidt spindelvæv med edderkopper til butiksvinduer. 
En udsmykning som mange lade mærke til og som igen var med til at vis at i 
Jyderup gør vi noget sammen. 
Tak til butikkerne for at bakke op om initiativet og til dem der tog slæbet med at 
få stablet det på benene.  
 
Julebelysning 
I år blev en del af julebelysningen i byens træer udskiftet samtidig med, at vi vil 
udvide med lys i nogen af de nye træer. 

I forhold til de små juletræer som vi introducerede i 2019, oplevede vi en fantastisk 
opbakning. Der blev bestilt 70 træer som stod foran butikker hele vejen igennem 
byen.  

Kort før vi skulle opstille træerne fik vi et opkald fra Rasmus som har Rema 1000. 
Han ville informere os om, at Rema 1000 og KFI (Købmændenes indkøbsforening), 
havde besluttet, at de gerne ville støtte julebelysningen ved at betale den andel som 
de enkelte medlemmer skulle have betalt for træerne. Deres baggrund for at gøre 
dette, var at de vidste, at rigtig mange af butikkerne havde haft et vanskeligt år. Vi 
modtog i alt 21.000 kr. Et fantastisk flot sponsorat, som vi meget gerne vil takke for.  

En del af dem der modtog dette sponsorat fra Rema 1000, har efterfølgende valgt 
stadig at betale deres andel til de små træer og på den måde ladet pengene gå til 
den øvrige julebelysning. Til dem skal der også lyde en tak 

Udskiftningen af belysningen i træerne, var et noget større projekt, end vi havde 
forudset. Dels tidsmæssigt, men også økonomisk. Derfor var det også helt utroligt, 
at vi dagen efter sponsoratet fra REMA 1000, blev kontaktet af Steen og Dorte der 
har SPAR. De ville informere os om os om, at SPAR og KFI havde besluttet, at de også 
gerne ville være med til at skabe en god julestemning i Jyderup og derfor ville give 



25.000 kr. til julebelysningen i træerne. Det betød, at vi fik penge til at købe og 
opsætte flere kæder end vi havde budgetteret med. 

Endnu et fantastisk sponsorat, som vi også meget gerne vil takke for. 

Alt arbejdet med at udskifte kæderne, foregik med frivillig. Tak til de frivillige og til 
El-Huset for hjælp til leje af lifte m.m. 

 
Lystændingsfest 
Årets lystændingsfest blev noget anderledes, end de tidligere år. Igen som følge af 
situationen med Corona.  

Butiksudvalget stod for arrangementet og de valgte, at bredde aktiviteterne ud over 
flere dage, hvilket var den helt rigtige beslutning. Det betød bl.a. at selve 
lystændingen forgik virtuelt, hvor årets tale blev holdt af Marianne fra Butik 
Marianne. Besøget af julemanden blev flyttet til Skarridsøsalen, hvor dem der 
ønskede at hilse på julemanden, kunne booke billetter både fredag og lørdag. En 
kæmpe succes i forhold til det ”kaos”, der har været de andre år, hvor julemanden 
kommet i hestevogn. 

Som noget nyt, var der både fredag og lørdag et juletog, der kørte en rute i byen. Og 
endelig var der decentrale aktiviteter ved Jyderup Centeret og Jyderup Præstegård 
både fredag, lørdag og søndag. Der skal lyde en stor tak til butiksudvalget, for det 
store arbejde, det har været, at få det hele op at stå, til Det gode Børneliv for 
hjælpen med at pynte Skarridsøsalen og gennemførslen af arrangementet med 
julemanden. Tak til SPAR og Rema 1000 for sponsorat af slikposer, til Aggersvold 
Savværk for juletræer til Skarridsøsalen, samt Sparekassen Sjælland-Fyn for at stille 
bookingsystem til rådighed. 

 
 
Medlemsmøder 
Til trods for corona lykkedes vi med at gennemføre 3 medlemsmøder. 
Det første medlemsmøde i juni var et dialogmøde med medlemmerne om hvordan 
Corona havde påvirket deres forretning/virksomhed 
Mødet i september var med foredragsholder og musiker Michael Svendsen med temaet 
den forandringsparate arbejdsplads 
Og det sidste i december var med Rune Strøm der tale om Konstruktiv kommunikation og 
konflikthåndtering. 



Vi har oplevet rigtig fin opbakning til alle arrangementer. 
 
Butiksudvalget 
I årets løb har butiksudvalget stået bag ved en række arrangementer. Det er rigtig 
dejligt at vi har fået dette udvalg op at stå og opleve den opbakning der er til 
udvalget. Jeg kan kun anbefale de butikker der endnu ikke har deltaget i møderne 
om at møde op. Det er på disse møder at I kan være med til at beslutte hvilke 
aktiviteter der skal være. 
 
Turistudvalget 
Sidste år lancerede vi ønsket om at etablere et turistudvalg. Det er lykkedes og vi har 
afholdt et enkelt ”stormøde” hvor vi havde inviteret en række forskellige 
turistaktører og interessenter til en aften, hvor vi fik udarbejdet forskellige bud på 
en fælles markedsfæring af Jyderup.  
Denne proces blev finansieret af Destination Sjælland – tak for det. 
Udvalget er lige nu ved få udarbejdet første udgave af en turistbrochure. 
 
Ny sekretær 
Vi har nu fundet en afløser til sekretær og økonomifunktionen. 
Det er Mia Jedig, som i mange år har slået sine rødder i detaillivet, og senest 
kommer fra en stilling som butikschef, der overtager sekretærfunktionen. 
Med baggrund i sin uddannelse som multimediedesigner, er Mia i dag i 
opstartsfasen med sin egen virksomhed, hvor hun hjemmesider og 
markedsføringsstrategier til små og mellemstore virksomheder. 
Mia er allerede nu kommet rigtig godt ind i de arbejdsopgaver der er og vi er i 
bestyrelsen rigtig glade for samarbejdet med Mia, så tag godt imod hende. 

 

Liv i tomme butikslokaler 
Det er med stor glæde, at vi kan se, at næsten alle de butikslokaler, der har stået 
tomme i Skarridsøgade nu er ved at være lejet ud og at der også kommer liv i flere 
lokaler på Nyvej. Det er fantastisk, at så mange har mod på at starte egen butik op 
og at udlejerne er klar til at hjælpe til. At der er kommet liv i alle de tomme lokaler, 
er altafgørende for den oplevelse, man får når man besøger eller handler i byen. 
Bestyrelsen byder alle de nye butikker velkommen 



Så selv om 2020 har været et meget anderledes år har vi fået gennemført en del 
aktiviteter. Aktiviteter som kun har kunnet lade sig gøre, fordi så mange bakker op 
om foreningen og samtidig byder ind med frivilligt arbejde.  
Vi er som bestyrelse meget taknemlige for det, men synes også at ved at stå 
sammen og hjælpe hinanden bliver vi stærke sammen. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og foreningens sekretær for et godt 
samarbejde igennem året. 
 

 

 


