
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE FJELLERUP BORGERFORENING. 

TORSDAG DEN 24 JANUAR 2019 kl. 19.00 - FLEMMING STRANDPARKEN 30. 

 

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

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

 

Pkt. 1.                Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmød 

Pkt. 2.                Siden sidst 

Pkt. 3.                Kasserer 

                           -Ansøgninger 

Pkt. 4.                Formandsmøde 

Pkt. 5.                Guiden 2019 

Pkt. 6.                Faste aktiviteter 2019 

                           -Ren Dag søndag den 28. april 2019 

Pkt. 7.                Rute 213 

Pkt. 8.                Evt. 

 

                     

 

 

                            Pkt. 1.                Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat godkendt 

                          

                            Pkt. 2.                Siden sidst. 



Ellen Holmbo fra Norddjurs kommune kontakter Peter angående udtømning og oprydning på David Jensens 
plads. 

Vi skal forvente en dårligere vedligehold af de grønne arialer såsom græsslåning i Fjellerup på grund af 
besparelser. Bestyrelsen vil forsøge om der er nogle frivillige der med en havetraktor kunne slå græsset i 
forbindelse med vore arrangementer.   

I forbindelse med åbningen af de nye toiletter på legepladsen, vil der blive afholdt en ”ELRO dag ”. Der vil 
blandt andet blive underholdning med Mek Pek kl. 13.00. 

Der har været en henvendelse fra formanden for meningsrådet Børge Larsen, om der i 2019 kunne laves 
noget fælles i forbindelse med 4.maj. vi vil samles på David Jensens plads som vanligt og derefter at gå i 
kirken til aftensang. I forbindelse med juletræs tænding den 1. søndag i advent, starter det i kirken, og 
derefter på David Jensens plads. Herudover foreslår Børge en høstfest i august-september, dette vil der 
arbejdes lidt videre med.  

 

                                                   Pkt. 3.                Kasserer. 

 

I forbindelse med regnskaberne i foreningen har vi en brugt PCer som skal bruges så regnskabet ikke ligger 
på kasserens private PCer. Der er mulighed for at opdatere programmet ved Bent Sølyst. 

Det trådløse højtaleranlæg står i nr. 40, så alle foreninger kan bruge det. 

Vi skal nu finde ud af hvordan man bestiller og afregner for Flagalleen. 

Ansøgning fra FJAS om penge til kostymer.  

                            

                                                   Pkt. 4.                Formandsmøde. 

 

Formændene udvekslede forventninger om kommende arrangementer i byen, hvad laver de andre. 

   

                                                  Pkt. 5.                Guiden 2019.  

 

Erik tager sig af reklamer, Peter af foreninger og Inger af artikler. 

Deadline er den 11. marts 2019 

Guider kommer til den røde lade fredag den 11. april 2019, og uddeles inden påske. 

 

                                                  Pkt. 6.                Faste aktiviteter 2019. 

 

Ren dag bliver lørdag den 27. april 2019. 



Bagage rumsmarked bliver som sædvanlig. Henry og Erik 

 

                                               

                                              Pkt. 7.                Rute 213 

 

Fjellerup har i dag været stærkt repræsenteret af Anna-Sofie Ellesøe Hansen og Anders ved et møde på Grenaa 

Gymnasium, hvor MF Leif Lahn lyttede til bl.a. de udfordringer vi her på Nordkysten imødeser, med Regionens 

brutale nedlukning af Rute 213. 

Problematikken bliver nu rejst på Christiansborg, hvilket jeg hilser velkomment. 

Det er ikke min oplevelse, at Regionen ønsker at løfte opgaven, så mit bud på fremtiden går på, at opgaven løses 

af kommunerne, f.eks. i fælleskommunale selskaber, som i vores område kunne være i regi af kommunerne i 

Businessrregion Aarhus. Naturligvis under forudsætning af, at økonomien følger med over. 

 

                                               

                                                Pkt. 8.                Eventuelt. 

 

Borgerforeningen ansøger TRYG fonden on et antal røgalarmer som uddeles af brandfolkene her i byen. 

Inger havde udformet et skema til et ”frivillig værn” så vi kan få registreret hvad og hvor der kan hjælpes i 
byen. 

Næste møde: torsdag den 14.marts 2019 hos Erik. 

Sekretær Flemming Monsrud  

   

 

 

 

 

 

 


