
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE FJELLERUP BORGERFORENING. 

TORSDAG DEN 14 MARTS 2019 kl. 19.00  

 

Indkaldt: Henry Tronborg, Erik Røder, Anders Enggaard, Niels Harsberg, Flemming Monsrud, Peter Westrup 

og Kim Larsen Suppleanter: Johan Petersen. Afbud: Inger Udsen. 

 

Pkt. 1.                Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Pkt. 2.                Siden sidst 

Pkt. 3.                Kasserer 

                           -Ansøgninger om tilskud 

Pkt. 4.                Guiden 2019 

Pkt. 5.                Betaling til Fjellerup IF for uddeling af guiden 

Pkt. 6.                Faste aktiviteter 2019 

                           Ølvogn, kræmmermarked, 4. maj og Sct hans 

Pkt. 7.                Fjollehaven, indvielse af wc 

Pkt. 8.                Evt. 

 

                     

 

 

                          

 

                                      Pkt. 1.                Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat godkendt 

                          



                                           Pkt. 2.                Siden sidst. 

Der har været ubudne gæster i den røde lade. Der var ydet hærværk på flere skillerum i Jagtforeningens del 
af bygningen. Der var intet rørt i Borgerforeningens del af bygningen. 

På den baggrund skal vi se på om vi er dækket af en indbo forsikring, evt. i samarbejde med 
kræmmerforeningen og idrætsforeningen. 

Vi har fået fra Gjerrild By om at afholde en Åben klynge dag i fællesskab. Bestyrelsen var enige om at det 
lille marked juli, er dækkende for sådant arrangement, hvilket vil være vores besvarelse.  

 

                                                   Pkt. 3.                Kasserer. 

 

Foreningen har stadig en sund økonomi. 

Niels sørger for at få sendt kontingentopkrævningslister ud. 

Inger Udsen medvirker til, at regnskaberne bliver lettere at overdrage en ny. 

  

                                                                              

                                                                              Ansøgninger om tilskud. 

 

Tirsdagsklubben har ansøgt om et tilskud til en løvspringstur. Bevilget 1500,-kr. 

 

                                                  Pkt. 4.               Guiden 2019.  

 

 

Vi har fået det første prøvetryk. Der har været små rettelser.                                                                         
Guiden leveres den 11. april 2019. 

 

                                                  Pkt. 5.                Betaling til Fjellerup IF for uddeling af guiden. 

 

 

Det er aftalt med Jacob Olsen fra FIF at idrætsforeningen uddeler guider i hele Fjellerup mod en betaling på 
5000,- kr. Aftalen genforhandles igen i 2020. 

 

                                               

 



                                                Pkt. 6.                Faste aktiviteter 2019 

                                                                            Ølvogn, kræmmermarked, 4. maj og Sct hans 

 

Den lille ølvogn er fuld bemandet under det store kræmmermarkeder i uge 29, er er stadig mulighed for 
bestyrelsen byder ind i muligt omfang. 

4.maj kommer vores lokale byrådsmedlem Alexander Myrhøj og holder talen. Først hører vi 
frihedsbudskabet. efter nogle sange og kaffe/kage vil der mulighed for en lille mindegudstjeneste i Fjellerup 
kirke. Anders står for arrangementet. 

 

Bagage rumsmarkederne bliver i år den 11. maj, 22. juni og 3. august. 

 

Sct Hans den 23. juni bliver det præst fra valgmenigheden Lars Jensen der holder båltalen. 

Forplejning står Erik og Henry for. 

 

Valdemars dag vil vi fejre i anledning af 800 året for Dannebrog der faldt ned fra himmelen den 15.juni 
1219. Arrangementet holdes i madpakkehuset fjollehaven. Røde sodavand og kage. 

 

Ren Dag lørdag 27 april. Anders er tovholder. Jacob Olsen er behjælpelig med at tilvejebringe motorkost og 

opkridtning til tennisbanerne. 

  

                                                   

                                                    Pkt. 7.                   Fjollehaven, indvielse af wc. 

 

Elro dag den 25. maj hvor toilettet ved Fjollehaven indvies. Mek Peck kommer og spiller. Fjollehavens 
venner står for arrangementet. Borgerforeningen hjælper med salg af pølser og sodavand. 

 

 

                                                    Pkt. 8.                Eventuelt. 

 

Næste møde torsdag den 9. maj 2019 hos Niels 

 

Sekretær Flemming Monsrud  

   

 



 

 

 

 

 


