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Formandens beretning 2022 
ANJA EDELSLUND BIRKEBÆK 
 

Mit første år som formand for Jyderup Erhvervsforening har budt på mange nye og spændende opgaver, 

som har krævet meget tid og stor indsigt. Selvom jeg har siddet med i bestyrelsen i den del år, så er det 

specielt og meget anderledes at sætte sig for bordenden og holde fast i dagsorden, gode idéer og konkrete 

løsninger. 

Jeg takker endnu engang for valget som formand, hvilket leder mig hen til denne flotte fane, som I ser bag 

mig. Inden middagen, så lovede jeg, at jeg ville folde historien ud -og den kommer derfor her – inden den 

officielle beretning. Jeg vil gerne afsløre, at inden vi dykker helt ned i de lokalhistoriske arkiver, så har jeg 

fået lidt hjælp fra Ivan Frederiksen. 

Jeg har modtaget fanen i gave fra Bettina Bresnov, som er ejer af Bromølle Kro. Hun ringede til mig efter 

valget og fortalte, at hun havde en gave til mig, hvis jeg ville tage imod den og passe godt på den. Min kære 

far startede sin karrierer her på kroen i 1974. Hans første bolig var nede i kokkehuset. Han gik i lære som 

kok og har båret mange gange rundt på fanen her. I gamle dage var det meget populært at have faner med 

ved generalforsamlinger, møder med forsvaret eller hjemmeværnet. Det var en ære og yderst 

bevaringsværdigt. Alle faner var gemt på 1. salen her på Bromølle Kro og fanerne var en del af borddækning 

og blomsterudsmykning til de formelle møder. Derfor kunne min far kende den, da jeg modtog den 

Og nu står den igen ved min/vores side og jeg har selv båret den ind 

Historie er vigtig og det er mere værdifuldt end vi ofte tænker.      

De slides der var på under middagen og som I igen kan se, det er den historik omkring vores 

Erhvervsforening som går mange år tilbage. 

 

Hjemme er jeg opdraget med denne sætning; 

Man skal bevare det gamle og kende til det nye 

 

Og det nye i aften er, at det er min allerførste generalforsamling som formand og derfor har jeg glædet mig 

til denne beretning 

I bestyrelsen har vi arrangeret en masse by aktiviteter. Heldigvis blev vi viklet helt ud af Coronas stramme 

bånd og kunne genoptage gode idéer og praktiske opgaver  

 

Efter generalforsamlingen lagde jeg ud med strategi seminar en hel søndag i lokalerne her på 1. salen. Hele 

bestyrelsen var fremmødt og vi fik lagt de store linjer og overskrifter for år 2022. Strategi og 

implementering er alfa og omega for en god start i en arbejdende bestyrelse.  

Butiksudvalget og bestyrelsen har afholdt følgende arrangementer i årets løb: 
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Fastelavn 
Fastelavn for vores kære børn var først på årets dagsorden og det var heldigvis godt vejr og mange 

børnefamilier mødte op. 

Costa del Jyderup 
En nu stor tradition i Jyderup og mange støtter op om dagens arrangement i Hawaii udklædning og med 

gratis Sangria i hånden fra Café Forsinket. Det var en velbesøgt dag med musik, hygge og solskin 

Julemanden blev sendt på pension. Han fik sit otium og et gavekort til kroen her. 

Sankt Hans aften 
Et par udfordringer under dette års fejring af midsommer og som vi i bestyrelsen har evalueret på. Der var 

rigtig mange gæster på plænen ved Skarresø og den gamle campingplads. Karl-Emil havde stablet et flot set 

up til byens børn på benene og det var en stor succes hos børnefamilierne. Mad og drikke var der rigeligt af 

fra Præstegården og det gode vejr var med os. 

Inden sommerferien var byens børn med til at ansætte ny julemand. Det var et lille hyggeligt arrangement i 

30 graders varme ved palmen på stationen. 

Byfest 
Årets byfest kunne igen se dagens lys og derfor startede vi allerede om fredagen, hvor musikforeningen 

spillede op til dans i Skarridsøsalen. Der var god stemning og det var et flot arrangement 

Lørdag havde vi traditionen tro morgenmad, boder på gaden, børneaktiviteter, banko, mad, musik og 

feststemning. 

Halloween 
Halloween i Jyderup er også blevet en smuk sammenhængende tradition igennem byen. Halmballer, 

græskar og lys. Det pynter og det giver en efterårsstemning med de gule og orange farver. 

Lystændingsfest 
Lystændingsfesten var vi desværre nødt til at skrue lidt ned for. Julebelysningen fik sin egen begrænsning i 

træerne gennem byen og de små juletræer ved butikkerne blev kun pyntet med julekugler. Energikrisen 

havde og har desværre et godt greb om os og derfor blev vi, i bestyrelsen, enige om reducering på 

julebelysningens elregning  

Til gengæld havde vi over 300 fakler i et samlet optog ned til søen – og vi kunne godt have købt en kasse 

mere. Der var mange besøgende til lystændingsfesten og en rigtig god stemning på gaden 

VM i fodbold og håndbold 
I samarbejde med fodboldklubben blev der holdt de indledende kampe til VM i fodbold før jul. Det var en 

stor succes og de røde og hvide farver blev luftet fra alle interesseret. Desværre gik kampene ikke som 

forventet – men TV2 øst havde lys på os og vi fik en lille omtale – og interview direkte på TV. 

Lige inden juleferien inviterede bestyrelsen på gløgg og æbleskiver hos mig. Det var en hyggelig 

eftermiddag, hvor der var ro på dagsorden og den gode julestemning kunne få frit løb. 

Det blev ´kun` til den endelig og afgørende finale i håndbold. Det tager ret lang tid at få tilladelse til 

rettighederne og selvom Jens Varling arbejdede hurtigt, så blev det kun til finalen. Her var det til gengæld 

en flot afslutning og en stemningsfuld kamp – vi blev vindere af VM i håndbold    
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Nytårskur og prisoverrækkelse 
I fredags havde vi nytårskur og prisoverrækkelse i Skarridsøsalen. Et flot og traditionsrigt arrangement som 

bliver afholdt hvert andet år. Priserne blev flot sponseret af Sparekassen Sjælland-Fyn, B2B auctions og 

Jyderup Erhvervsforening. Som noget særligt og helt specielt havde vi en særpris, som blev sponsoreret af 

Aviblu 

Mønsterbryderprisen gik til Louise fra Hr, og 

Fru Sørensen. De store flotte nye 

kvadratmeter skal hyldes og derfor er Louise 

kåret som årets mønsterbryder 2023 

Ildsjæle prisen gik til Rikke Klindt. Hun har 

fortjent den med hendes store engagement i 

byen med blandt andet MadOasen, 

invitation til juleaften og tovholder på 

mange projekter i Jyderup. 

Ungeprisen, som er ny i år. Den gik til Karl-

Emil og hans projekt om grønne børn og 

børnefamilier. Karl-Emil står i spidsen for 

rigtig mange projekter og aktiviteter for 

børn. Han blev overrasket og ikke mindst 

glad. I Erhvervsforeningen vil vi rigtig gerne hædre børn, unge og ældre, da vi kan mærke det liv og den 

blomstring der er i byen. 

Den særlige ´hjerte på rette sted´ pris var en overraskelse for alle. Bestyrelsen har mange gange Bjarne i 

tankerne, når vi udvikler markedsføring. Vores allesammen frivillige fotograf i Jyderup, som altid tager 

billeder og lægger mærke til vores mange tiltag og aktiviteter. Han modtog et stort ´tak´ fra os -og hele 

salen i fredags.    

Endnu engang tillykke til alle vindere 

 

Medlemsmøder 
I det forgangene år har vi afholdt 3 medlemsmøder – foruden generalforsamlingen.  

I bestyrelsen sætter vi en ære i at udvikle og højne vores erhvervsliv i byen og derfor er vores 

medlemsmøder vigtige. Vi har haft eksterne foredragsholdere til at fortælle og berige os med forskellige 

emner og gode idéer til vækst og byudvikling. Vi har også besøgt Aggersvold Gods til et af vores 

medlemsmøder. Dette med stor succes og tilslutning 

Det er ikke noget hemmelighed, at jeg ikke ville overtage formandsposten efter Søren midt i Coronakrisen. 

Vi ventede derfor til pandemien var nogenlunde over os – Desværre gik befrielsen ikke efter vores ønske. 

Energikrisen overtog overskrifterne og i bestyrelsen måtte vi endnu engang tænke os godt om. De 

innovative løsninger og muligheder måtte i brug og lokal sammenhængskraft blev vores under overskrift af 

energikrisen. 

Handel lokalt blev for alvor vækket til live og vi satte alle sejl ind for at få den ud til alle hjørnesten i byen. 

Forståelsen af krisens sorte side måtte frem og sammenhold i butik og erhvervsliv var pludselig mere vigtig 

end vi nogensinde havde reklameret med 
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Inflationen har fortsat sit indpas og derfor er vi i bestyrelsen ikke færdige med at fremtidssikre vores 

elskede Jyderup – Vi er allerede i gang med nye planer og idéer for 2023 

Team Jyderup 
En ny ung gren af Jyderup Erhvervsforening er Team Jyderup. Det er unge friske drenge og piger som gerne 

vil lære livet som frivillige og donere stærke kræfter til byen. Deres rolle er praktiske opgaver og arbejde til 

de store arrangementer og aktiviteter, som vi afholder i bymidten. De havde deres debut til byfesten, hvor 

14 mødte op kl. 6.00 om morgenen og bar pavilloner, borde, stole, strøm osv. frem til dagens og aftenen 

store arrangement. Det ejerskab de får, det er med til at løfte næste generation ind i det frivillige arbejde. 

De vil forstå værdien i det og vi får stærke arme og ben, som rigtig gerne vil hjælpe og støtte op om byen. 

Holbæk gavekortet 
Der er mange butikker, som er kommet med om bord og det kunne også ses på vores målinger til jul. Når I 

modtager nyhedsbrev, inden længe, så vil I få de nøjagtige tal på omsætning -og hvilke butikker, som er 

med i ordningen. 

Blomsterkummer 
Vi har de smukkeste blomsterkummer i Jyderup og omegn. Passiflora har tilplantet dem i vinter og de får 

stor ros fra mange borger i byen. Derfor har bestyrelsen besluttet, at sommerblomsterne også bliver 

tilplantet af Passiflora. Vi trækker os derfor ud af den ordning, vi havde med Holbæk kommune. 

 

Det med småt; 
Mit første år som formand har været et hårdt, sjovt og givtigt år. Jeg har dummet mig, øvet mig, taget 

mange beslutninger, udviklet vores Erhvervsforening og kigget andre over skulderen. 

Jeg har lyttet til alle gode råd, holdt fast i dagsordenen til bestyrelsesmøder og koblet mig på vigtige events 

eller arrangementer, som kunne være vores Erhverv – og butiksliv gavnligt. 

Det betyder, at der bliver lagt mange kræfter i formandsposten -og dem har jeg. Der hvor det kniber, det er 

min tid. 

Min holdning er – Jeg kan meget -og jeg kan lære meget, hvis jeg har tiden til det. Og tid deler vi med alle 

andre. Sådan er det at være menneske. 

Min tid deler jeg med jer, med mine andre kommercielle hverv men mest af alt med min mand, vores børn 

og vores øvrige familie 

Derfor vil jeg takke min mand først. TAK fordi du hjælper, løfter, bærer, forstår og holder ud, når min tid er 

knap og jeg bare lige skal have et øjeblik til et møde eller et par ender til at hænge sammen på kontoret. 

Tak fordi du forstår min tid … 

Grunden til, at denne TAK er vigtig for mig at indbringe jer i. Det er fordi -måden vi bygger vores liv på 

afspejler de resultater og den udvikling vi fortsat gør – for mit vedkommende i Jyderup Erhvervsforening. 

Så når min mand forstår mit arbejde og I anerkender vores familiære bagtæppe, så har alle en forståelse og 

en respekt for hinanden. 

 

Den gode historie. De positive opslag på de sociale medier, den gode stemning. Den sammenhængskraft 

smitter af fra mig til jer og ud til vores by, kommune og andre omkringliggende aktører.  
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Tak til bestyrelsen som bakker mig op, hjælper mig og sparker gode idéer hen til mig. Tak for at presse mig 

ind i rampelyset. Det var positivt ment. Tak for at provokere og irritere mig. I er helt særlige 

Det er vores grundsten til videre udvikling og handling 

Tak til alle jer medlemmer for at gribe vores årshjul, deltage aktivt til medlemsmøder og arrangementer. 

Tak fordi I sponsorer, hver gang der er behov det. I deler, liker og holder fast i de sociale post på facebook 

osv. og det betyder mere end I er klar over. 

I kender mig – Jeg kunne blive ved. Men kun sådan holder vi fast i udvikling. Fordi det smitter af på os alle 

og fordi vi udvider vores erhvervsmæssige rejse, når vi kigger i den samme positive retning. 

Jeg har arbejdet for meget det første år. Jeg har både 

cyklet forrest, bagerst og lige midt i feltet. Nogle gange 

er mine tanker og visioner ikke kommet rettidigt ud til 

jer via nyhedsbrev eller via anden form for 

kommunikation. Det bliver mit fokusområde, hvis jeg 

bliver genvalgt som formand. 

Når jeg cykler forrest, så er det ofte usynligt arbejde, 

jeg udfører. Det er bestyrelsesmøder i Holbæk 

Erhvervsforum, hvor jeg lytter med og kobler Jyderup 

på de idéer og visioner som blandt andet Jan Vestergård og Jens Lerager kommer med. Det bindeled har vi 

brug for. Deres økonomi og puljer læner vi os op ad. I krisetider er det vigtigt at rykke tættere sammen. Vi 

er stadig på begynderstadiet. Men det gavner os økonomisk og markedsføringsmæssigt. 

De usynlige møder holder jeg også sammen med Holbæk kommune. De er også en vigtig brik, når vi taler 

om kommunal sammenhængskraft – og økonomi, tilladelser og vækst til Jyderup. Igen i år modtager vi 

90.000,- kroner fra Holbæk Kommune. 

De vigtigste møder er dem med jer – uanset om det er på mail, over en kop kaffe eller et lille øjeblik, når vi 

mødes i byen eller til arrangementer. Jeg har brug for at komme rundt til jer alle, så jeg bliver endnu 

skarpere på, hvad der rør sig hos jer og hvordan det kommercielle arbejde forholder sig. Jeg er slet ikke i 

mål med mine besøg hos jer alle – Vi er en stor Erhvervsforening og derfor skal der mange kopper kaffe til 

og tiden skal også følge med mig.  

 

Vi har nået meget i 2022 og vi når mere i 2023. Jyderup er en by i udvikling og nu kommer turistdelen 

endnu mere frem i lyset -Outdoor Festivalen banker nemlig på i april måned 
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