
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE FJELLERUP BORGERFORENING. 

MANDAG DEN 31 maj 2021 kl. 19.00  

 

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

Tronborg og Johan Pedersen og Afbud Kim Larsen og Lis Klysner.   

 

DAGSORDEN: 

                  1.  Godkend godkendelse af sidste referat. 

                      2.  Siden sidst 

                   3. Kasernen 

                   4.  Faste aktiviteter.  

                   5.  Padelbane 

                  6.  Støttegruppen Thommasminde 

                  7. Vedtægtsændringer 

                  8. Eventuelt 

                  9. Næste møde 

 

                            

 

                               Pkt. 1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Referatet godkendt. 

 

                                



                                   Pkt.  2.  Siden sidst 

 

Området omkring Info-hytten skal bruges til corona testcenter i børnenes skoleferie ugerne 25 – 32 

 

 

 

                               Pkt. 3. Kasseren  

 

Forsat god økonomi. 

 

Der er forsat 5 annoncører der ikke har betalt for annoncer i guiden.  

 

                      Pkt.  4.  Faste aktiviteter.  

 

 

Cykelture gennemføres torsdag 3. juni fra Fjellerup Østergaard kl. 18.30 

Bagagerumsmarked er aflyst 26 juni, første gang bliver 7. august 2021. 

Sct Hans den 23 juni 2021 afventer næste udspil fra Christiansborg. 

Byens kræmmermarked den 3 juli. Aflyst 

Det store kræmmermarked Aflyst 

 

     

                           Pkt. 5. Padelbane. 

Norddjurs kommune har planer om flere Padelbaner der skal ligge en i kystnære område, vi håber 

det bliver i Fjellerup  

 

Finansiering: EL-RO fonden har bevilget 112.000, kr. 

                      Ansøgning sendes til DGI og DIF er indsendt venter svar inden for 6 uger. 

                      Norddjurs kommune skal ansøgning sendes i juni måned. 

                      Nordea fonden søges der om et beløb. 



                      2 grundejerforeninger har bevilget 3,000-kr. hver. 

                        Der ud over har ”Moster to go” –” Madam Blå” og ”Strandens camping”                                               

                        tilkendegivet at de vil støtte med et beløb. 

                        Derudover bliver der og noget egenfinansiering,                                                     

                             

 

 

                           Pkt. 6. Støttegruppen Thomasminde. 

 

Støttegruppen har forespurgt borgerforeningen om de måtte bruge os som holdepunkt over for 

kommunen. Vi vil IKKE have gruppens økonomi ind i foreningens regnskab. 

Støttegruppen skal opfattes som en selvstændig gruppe under Borgerforeningen så de kan benytte 

vores CVR nummer ved ansøgninger om støtte. 

 

         

 

 

                            Pkt.  7. Vedtægtsændringer. 

 

Der udarbejdes nye forslag til generalforsamlingen i november angående. Antal 

bestyrelsesmedlemmer – Flytning af regnskabsåret og generalforsamlingens året. 

                            

                            Pkt.  8. Eventuelt. 

 

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

bestyrelsen” –” flytning af generalforsamling – regnskabetåret”.  

 

                            Pkt.  9. Næste møde 

 

                           

                              



 

Næste møde 30. august 2021 hos Henry 

  

                                                                                                               Sekretær Flemming 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 


