
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE FJELLERUP BORGERFORENING. 

MANDAG DEN 27 APRIL 2020 kl. 19.00  

 

Indkaldt: Anders Enggaard, Flemming Monsrud, Peter Westrup, Niels Harsberg, Johan Pedersen, Henry 

Tronborg og Lis Klysner. Afbud Kim Larsen og Inger Udsen. 

 

 Pkt. 1.                Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Pkt. 2.                Siden sidst 

Pkt. 3.                Kasserer 

 Pkt. 4.                Guiden 2020 

Pkt. 5.                Faste aktiviteter 2020 

Pkt. 6.                Eventuelt 

 

                               Pkt. 1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet godkendt. 

 

                              Pkt. 2.  Siden sidst. 

 

Badebroen bliver ikke sat op i år, på grund af coronakrisen. Kommunens driftsafdeling har lovet, at lave 
reparationer på soklerne og marker dem så ingen kommer til skade. 

Angående flag alleen på konfirmations dagen er udskudt til 13. september 2020 hvor der er fælles 
konfirmation. Menigheden og Valgmenigheden 

Jørgen og Frank har bedt sig fri for opsætning af flag alleer med udgangen af 2020. Vi må på udkik efter to 
nye. 



Tennisbanerne skal rengøres i weekenden inden påske, og ikke vente til ”ren dag” da flere gæster 
forespørger om brug i påsken.                                                                                                                                   
Flere sommerhusgæster ønsker medlemskab, af borgerforeningen, så de frit kan benytte banerne.  

Borgerforeningen vil søge ELRO fonden om penge til renovering af tennisbanerne i 2021.                      
Anders tager kontakt med ELRO fonden angående leverandør og Johan kontakter evt. firmaet. 

Opslagstavlen på David Jensens plads trænger til at blive renoveret. Den kan måske helt undværes, Anders 
laver opslag på Facebook om nogen i byen syntes det er en dårlig ide.  

4. maj er aflyst, dog vil der være en kransenedlæggelse, hvor særlig indbudte vil blive inviteret. 
Valgmenighedens og menighedens formænd, formændene fra Idrætsforeningen og husmoderforeningen. 
(max 10).                                                                                                                                                                         

Præst Michael Pilgaard vil live strime sin tale på hjemmesiden.                                                                  

Bagagerum markredene er aflyst, dog kan det i august blive til noget, hvis situationen tillader det.              

Sct. Hans og genforeningens egen ser vi på efter 10. maj. Skiltene ved genforenings egen er sat op.  

Mindestenen opfriskes, regeringen har afsat nogle midler, som vi kan søge. Peter prøver. 

Kontingent opkrævning udsættes, tager det op på næste møde. 

   

                                   Pkt. 3.                Kasserer. 

Forsat god økonomi. 

                                  Pkt. 4.                Guiden 2020. 

Johan ville gerne om et eksemplar guiden bliver uddelt inden resten af byen får den i postkassen 

                             

                                   Pkt. 5.                Faste aktiviteter 2020. 

4. maj 2020                    David Jensens plads. Aflyst 

23. juni 2020                 Sct. Hans på Fjellerup Østergaard. Aflyst 

4. juli 2020.                    Det lille kræmmermarked på David Jensens Plads. Aflyst 

16. til 19. juli 2020        Det store kræmmermarked. Aflyst 

29. november 2020      1. søndag i advent med juletræ tænding 

 

                                     Pkt. 6.                Eventuelt. 

Næste møde:                             Mandag den 25. maj 2020 hos Johan 

                                                     Mandag den 17. august 2020 

                                                    Torsdag den 19. november 2020 generalforsamling. 

 



Sekretær Flemming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 


