
Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2018 
 

Afholdt hos: Anders Enggaard, Søndermarken 

 

Fremmødte: Henry Tronborg. Erik Røder, Kim Larsen, Anders Enggaard, Niels Harsberg, 

Flemming Monsrud, Inger Udsen og Peter Westrup. 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 08.02.18 

Godkendt og underskrevet 

2. Siden sidst 

 Norddjurs Trafikråd. 

AE oplyser: På det stiftende møde blev der fordelt 7 pladser til rådet. 

Fjellerup Borgerforening (repræsenteret ved Anders Enggaard) var eneste 

borgerforening, som havde stillet en kandidat, og blev belønnet med en plads.  

Medlemmerne er følgende –  

Anders Enggaard, Fjellerup Borgerforening 

Henrik Pedersen, VidenDjurs 

Hans Erik Nielsen, Ældrerådet 

Peter Hjulmand, Handicaprådet 

Niels Basballe, Miljø og teknikudvalget 

Vagn Rohde, Grenaa Gymnasium 

Der er planlagt 2 årlige møder.  Med øje for Fjellerup området, håber vi at få 

indflydelse på Region Midts budgetterede besparelser for busdriften på de regionale 

ruter, gennem AE´s deltagelse. 

Ansøgning om støtte: 

Fjollehaven har ansøgt om tilskud, - ansøgningen godkendt. 

David Jensens Plads: 

Der er modtaget ønsker om, at pladsen får et ”løft”,  AE har undersøgt med Norddjurs 

kommune, hvad der kan gøres. Aftalen er, at der klippes græs i sæsonen. 

Det aftales at Borgerforeningen går ind med frivillige kræfter og lidt økonomisk støtte 

til indkøb af blomster/kummer. PW tager opgaven, og vil med sin kone kontakte 

frivillige som har meldt ind som hjælpere, samt drøfte med gruppen som varetager 

BYROSERNE. 

Infostandere: 

Alle Infostanderne vil løbende blive udskiftet. 

Fjellerup Flag: 

Flagene ved Fjellerup Østergård og ved Infohytten skiftes hvert år,  

AE undersøger hvor mange flag der er tilbage, og indhenter tilbud fra FREKA og 

Niels Harsberg, på indkøb af nye. 

Hundelegepladsen: 

AE har modtaget en henvendelse fra Jon Flindt om, at Hundelegepladsen ved 

Fjellerup Østergård har behov for enkelte reparationer. Aftalt at JF finder en løsning. 

 

 

 



Status på Guiden: 

Idrætsforeningen har omdelt til alle sommerhuse, således er opgaven fuldført. 

Uddeling til annoncører – Der udarbejdes en liste over antal der skal udleveres og 

modtagere, Kim Larsen vil sørge for uddeling. 

 

Lokale indkøbsaftaler med henblik på en fælles konto hos de handlende drøftes på et 

senere møde.  

 

 

 

Tennisbaner: 

Beplantning omkring banerne klaret af Norddjurs kommune. Banerne er nu blevet 

synlige 0g vi forventer, at det giver mindre mos/blade på selve banerne. 

Tennisbanerne vil indgå i REN DAG projektet den 22. april. 

  

3. Kassereren 

Kontingentopkrævningen gennemføres indtil ultimo maj. NH aflevere nye 

medlemskort hos PW. 

Materiale til opkrævning af annoncer i  Guiden 2018 afleveres til NH. 

NH har et ønske om at forberede en glidende overgang på kassererrollen, inden et 

eventuelt skifte.  

NH i tvivl om forsikringer på aktiver. Undersøger nærmere til næste møde. 

 

4. Nærmeste arrangementer: 

Ren dag 22. april. AE laver opslag på Facebook  og HT hænger plakater op i byen.  

David Jensens Plads 4. maj 

Endnu ingen programsat taler. AE undersøger muligheder, og sørger for kaffe og 

brød. 

Bagagerumsmarkeder. ER og HT har hele den praktiske opgave, og AE søger om 

godkendelser. (pladsen og udskænkningsbevilling) 

Sct. Hans. AE laver aftale omkring en båltaler, og nærmere omkring det praktiske 

tages på næste møde. 

Kræmmermarked den 30. juni (Bygaden) 

Kræmmermarked 19. – 23. juli (Møllebækvej) 

Alle opgaver er skemalagt efter møde med de involverede foreninger. Fordeles på 

næste møde. 

 

5. Fjollehaven 

Efter ansøgning til Elrofonden har Fjollehaven fået tildelt kr. 100.000,-. Igen et 

resultat af en fantastisk indsats fra stifterne. 

Stort tillykke fra Borgerforeningen. 

Forudsætningen for at kunne modtage pengene er, at projektet er påbegyndt indenfor 

et år efter bevillingen.  

Borgerforeningen stiller en kassekredit til rådighed, svarende til Elrofondens 
donation. 
 

 



Norddjurs kommune har ligeledes budgetteret med et tilskud til toiletbygning ved 

Fjollehaven, men prioriteringen af de budgetterede midler gør at Fjollehaven må 

afvente endelig svar fra Norddjurs kommune. Sagen vil blive fulgt tæt af Fjollehavens 

stiftere i forhold til kontakt til Norddjurs kommune. 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

Plakater til sommerens aktiviteter udformes af AE og HT sørger for ophængninger i 

byen. 

NH søger frivillige til pasning af Infohytten. 

Perioden er dagligt fra 11-14 i hele skoleferien. Meld meget gerne tilbage til Niels 

Harsberg. 

Kontingentopkrævning via MobilePay.  

Der er konstateret en fejl i følgebrevet, nummeret bliver rettet og nyt brev sendes til 

alle. 

MobilPay nummer 43137. 

 

 

7. Næste møde 

Torsdag den 17. maj kl 19.00, hos Flemming Monsrud, Strandparken 30 
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