
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE FJELLERUP BORGERFORENING. 

MANDAG DEN 26 april 2021 kl. 19.00  

 

Indkaldt: Anders Enggaard, Flemming Monsrud, Peter Westrup, Niels Harsberg, Inger Udsen, Henry 

Tronborg Johan Pedersen og Lis Klysner. Afbud Kim Larsen  

 

DAGSORDEN: 

                  1.  Godkend godkendelse af sidste referat. 

                      2.  Siden sidst 

                   3. Kasernen 

                   4.  Faste aktiviteter.  

                   5.  Padelbane 

                  6.  Flagalle 

                  7. Guiden 2021 

                  8. Vedtægtsændringer 

                  9. Eventuelt 

                  10. Næste møde 

 

                            

 

                               Pkt. 1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet godkendt. 

 

                                



                                   Pkt.  2.  Siden sidst 

 

Det er blevet bestemt at der skal betales for leje af tennisbanerne for alle, også medlemmer af 

borgerforeningen,50,- pr time. Enkelte medlemmer har brokket sig over dette, men er dog 

indforstået. 

 

Høring omkring kommuneplanen angående ”store sommerhuse og solpaneler” inden sommerferien. 

 

Omkring Thomasminde ønsker en gruppe at vi giver vores mening med, hvad der skal ske med 

området. Kunstudstilling i sommer og havsport. 

 

Fartbegrænsning i Fjellerup ønskes en bedre skiltning på Fælledvejen. Skiltene om 40 km. zonen er 

svære at se, kan de evt. flyttes. 

 

Der ligger meget affald omkring info-hytten, og en del kommer restaurant Nr.1. Kunde der sættes 

større skraldespande op ved restauranten. 

 

Der var smadret en rude i Info-hytten, politiet har været i kontakt med de unge mennesker som er 

indforstået med at erstatte den.  

  

                              Pkt. 3. Kasseren  

 

Forsat god økonomi. 

 

Fakturere til annoncørerne i guiden var et forkert kontonummer, der er sendt en mail til samtlige 

annoncører med det nye kontonummer: 9388-7900407941. 

 

Regnskabsåret skal fremover følge kalenderåret. Dette kræver en vedtægtsændring. 

 

 Kontingent opkrævning vil foregå i maj og juni. Der er lavet et lille skriv omkring 

borgerforeningens arbejde som uddeles sammen med opkrævningen.  

 



                      Pkt.  4.  Faste aktiviteter.  

 

4.maj højtideligheden gemmen føres medborgmester Jan Petersen som taler, og max 50 deltagere. 

Der serveres ikke kaffe og kage. 

 

Cykelture gennemføres torsdag 6.maj fra Fjellerup Østergaard kl. 18.30 

Bagagerumsmarked er aflyst 8. maj, første gang bliver 26. juni 2021. 

Sct Hans den 23 juni gennemføres som planlagt, der skal findes en taler. 

Byens kræmmermarked den 3 juli gennemføres, borgerforeningen skal bemande ølteltet. 

Det store kræmmermarked gennemføres uden tivoli. 

 

     

                           Pkt. 5. Padelbane 

 

Der er et budget på 450.000, - kr. for etablering af den nye padelbane hvis den placeres på en af 

tennisbanerne. Hvis placeringen er ved siden af tennisbanerne koster den ca.600.000, - kr. Placeres 

på en af tennisbanerne.   

 

                              Pkt. 6. Flagalle. 

 

Der er samlet en gruppe på 10 frivillige personer der hjælper med opsætning. 

 

 

                            Pkt.  7. Guiden 2021. 

 

Fin guide som sædvanlig.                                                                                                           

Udvalget fortsætter næste år. 

 

                            

                            Pkt.  8. Vedtægtsændringer. 

 



Der vil blive forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen vedrørende: Valg til bestyrelsen 

- flytning af generalforsamling - regnskabet  

 

                            Pkt.  9. Eventuelt. 

 

Kunne Info-hyttens åbningstider udvides til at gælde i helligdagene, måske uden bemanding. 

                           

                             Pkt. 10. Næste møde 

 

Næste møde 31. maj 2021 hos Inger Udsen 

  

                                                                                                               Sekretær Flemming 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

 


