
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE FJELLERUP BORGERFORENING. 

TORSDAG DEN 22 AUGUST 2019 kl. 19.00  

 

Indkaldt: Henry Tronborg, Anders Enggaard, Erik Røder, Flemming Monsrud og Peter Westrup og Inger 

Udsen. Afbud:  Niels Harsberg, Johan Petersen og Kim Larsen. 

 

•  Siden sidst 
• Generalforsamling 2019 
• Økonomi 
• Facebook 
• Fyraftensmøde i Fjellerup 
• Guiden 2020 
• Fokuspunkter 2020 
• Evt. 
• Næste møde 

 

                                           Pkt. 1.                Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat godkendt 

                          

                                           Pkt. 2.                Siden sidst. 

 

Alle aktiviteter hen over sommeren er gået rigtig godt. 

Valtermarsdag i madpakkehuset var pænt besøgt med kagemand og røde sodavand, trods regnvejr. 

Indvielse af toiletterne var der mange der var mødt op blandt andet for at høre Mek Peck. 

Sct. Hans var også en god dag, hvor præsten fra valgmenigheden holdt en rigtig god båltale. 

Bagagerumsmarkederne har været rigtig godt besøgt med mange boder. 

Det store kræmmermarked gik også fint. 



 

Der har været ubudne gæster på legepladsen, der har stjålet en del legeredskaber. Nye legeredskaberne er 
igen blevet indkøbt og sat op. 

 

Anders har købt en gave til Jon Flindt for hans mange års arbejde med flag alléen, har dog ikke kunne træffe 
Jon endnu. 

 

Anders deltager i landsbyklynge, men kunne godt tænke sig at blive afløst. Vil prøve at finde en det vil tage 
over eventuelt på Facebook. 

 

Julefrokost 2019 har vi lagt i hænderne på Peter og Karin.   

 

 

                                       Pkt. 3. Generalforsamling. 

 

Generalforsamling bliver torsdag den 21. november 2019 i værestedet. Inger tjekker om det er ledigt. 

 

                                           Pkt. 4.  Økonomi 

 

Inger gennemgik resultatopgørelsen til som det ser ud til i dag. 

Inger blev af bestyrelsen godkendt som regnskabsmedhjælp i forhold til Djurslands Bank. 

 

Da Jon Flindt ikke opholder sig i Fjellerup her der ikke forlagt et regnskab for flag alléen. Der skal også 
findes et beløb til Jørgen Rasmussen for brug af traktor. 

 

                                           Pkt. 5. Facebook. 

 

Facebook grupperne ”Fjellerup omegn” og ”Fjellerup ved skov og strand” skal der holdes en sober tone. 

Det er heller ikke meningen at bruge siderne til ”Køb og salg” eller ”sommerhusudlejning” 

 

                                             

                                           

                                            Pkt. 6.  Fyraftensmøde i Fjellerup. 



 

For beboerne det har gjort en ekstra indsats i Fjellerup ønsker ”Aktivitets foreningen, Idrætsforeningen 
kræmmerforeningen og Borgerforeningen” at afholde et fyraftensmøde ved Fjoldehaven bliver fredag den 
13. september 2019.   

Der serveres fyraftensøl og grillpølser 

  

 

                                                 Pkt. 7.               Guiden 2020. 

 

Der har været nogle småfejl i kalenderen i 2019 udgaven, måske mest på grund af genbrug, dette skal vi lige 
være opmærksomme på at få rettet i 2020. 

Vi aftalte at der skulle være en lille stigning i annoncepriserne på 50,- kr. pr. annonce til næste år.   

 

  

 

                                                  Pkt. 8.               Fokuspunkter i 2020. 

 

Plankeværket ved David Jensens plads trænger til at blive skiftet, det er nok ikke muligt at få kommunen til 
det. Anders kontakter kommunen om de eventuelt vil betale materialerne til hegnet. 

De tre info tavler trænger også til en renovering, pladerne til opslag er meget hullet og bør skiftes. Vi 
indhenter et tilbud fra en tømmer 

Brugerne skal respekterer andres opslag og ikke klister store plakater og skilte op. 

 

Peter har fået et tilbud på info tavlen ved genforeningsegen og Egen ved børnehaven på 3.000,- kr. så 
mangler vi bare teksten til tavlerne. 

 

                                               Pkt. 9.               Eventuelt. 

 

I forbindelse med bagagerumsmarkedet ville Henry gerne vi fik lavet et bander hvor der stod                  
”Kaffe øl og pølser” 

 

Næste møde: Torsdag den 24. oktober 2019 hos Erik  

Sekretær Flemming Monsrud  

   



 

 

 

 

 

 


