
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrivning referater fra 05.04.18 

Ad 1:  

Godkendt og underskrevet 

 

2. Siden sidst 

Ad 2: Kort orientering fra formanden 

Ren dag den 22. april, gennemført i samarbejde med byens øvrige foreninger og borgere fra byen. 1000 tak 

for fremmøde til alle. 

Som følge af den store opbakning fik området omkring Kanneshøjvej 40 en flot og tiltrængt overhaling. Der 

vil efterfølgende blive fjernet noget jord som KL er tovholder for.  

Tennisbanerne klargjort til sæsonen, - der følges op på fremtidig beplantning/beskæring. 

David Jensens plads: PW har sørget for beplantning i kummer, indkøbt askebægere til bord/bænke og 

klippet busker og græskanter. 

Springvandet vil blive ”frisket op” af Jesper ”maler”. 

Hundelegeplads: Diverse reparationer er udført og brønddæksel klares af Tony. 

Fjellerup flag: Begge flag er skiftet. Det aftales at de skal ned inden vinteren, og at der bestilles nye til lager. 

Byroser: Der investeres i flere roser/kummer til byen, - Torsdagsklubben udfører. 

Donation: Foreningen har modtaget et flag til en 12 meter stang, som passer til David Jens ens plads samt 

nogle fakler fra Elsebeth Høgh. 

 

3. Kassereren: 

Ad 3: 

Status på kontingentopkrævning 

Opkrævningen er godt i gang. 

Indtægter fra guiden indkommer løbende.  

Forsikringsforholdene er ikke endeligt afklaret. Orientering/oversigt på næste møde. 

               

               

 

4. Nærmeste arrangementer aftale om bemanding: 



Ad 4.  

Bagagerumsmarkeder: 

Henry og Erik styrer aktiviteten i lighed med tidligere år. 1. marked lørdag den 26. maj. 

Sct. Hans 

Bagagerumsmarked, Honning jordbærdag afvikles fra formiddag til kl 16.00. Henry og Erik samt Freddy og 

Thorbjørn. 

Herefter stilles an til fællesspisning/grill og bål. 

Børge Larsen vil klargøre til bål, og årets båltaler bliver menighedspræst Lars Jensen 

Alle bevillinger er ansøgt og på plads. 

 

Fjellerup Bys kræmmermarked - det "lille" 

Borgerforening deltager i oprydning, herunder skraldespande. 

Bemanding af ølvogn - Anders vil på Facebook søge om hjælpere. 

 

Fjellerup Strands kræmmermarked - det "store" 

Mandskab til den lille ølvogn, skraldemænd til oprydning på pladsen samt fordeling af ansvarshavende de 4 

dage. 

Alle bemandingsopgaver fordeles på næste møde. 

 

Henvendelse omkring slæbestedet ved stranden. 

Slæbestedet er sandet meget til, og besværliggør udsætning af både. Sagen undersøges. 

 

Cykelture er i gang.  

1. torsdag i måneden. ER undersøger servicering med kaffe/brød. 

 

5. Gave fra Team fællesspisning 

Ad 5: 

Team fællesspisning overdraget et beløb på kr. 5.000,- til borgerforeningen. 

Da gaven skal benyttes til noget markant for byen/området, er forskellige muligheder drøftet.  

 



6. Eventuelt 

Ad 6: 

Udlevering af guider til annoncører er fordelt. 

NH efterlyser frivillige til vagter i Infohytten. 

 

7. Næste møde 

Ad 7: 

Næste møde mandag den 18. juni kl. 19.00, hos Niels Harsberg. 


