Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2018
Afholdt hos: Henry Tronborg, Strandvejen 60.
Deltagere: Anders Enggaard, Flemming Monsrud, Henry Tronborg, Erik Røder, Inger Udsen samt
Supplant Peter Westrup.
Afbud: Niels Harsberg, Kim Larsen
1.

Godkendelse og underskrivning af referat fra 04.01.18.
Ad. 1
Referat underskrevet, og dagsorden godkendt.

2.

Siden sidst
Ad 1. Siden sidst
Orientering fra formanden:
Med stor beklagelse er det erfaret, at tidligere bestyrelsesmedlem Kjeld Christensen er død, og begraves fredag den 9.
februar.
AE har aftalt med familien, at borgerforeningen rejser flagallé på Bygaden. Der overføres et beløb til indsamlingskonto.
I forbindelse med Regionens beslutning om fremskudte baser på Djursland, for at kunne leve op til en responstid for udrykning
på 10 min, har der været en henvendelse fra Randers Amtsavis. Ville høre om borgerforeningen havde viden om,
utilstrækkelige responstider i området.
AE kunne ikke supplere med dårlige oplevelser.
Vedr. toilet ved Fjollehaven:
Norddjurs Kommune har afsat en pulje til opførelse af offentlige toiletter flere steder i kommunen, herunder i Fjellerup. Der
skal egne midler til for et tilskud fra kommunen og Tovholderne for Fjollehaven har efter flere aktiviteter indsamlet et flot
beløb, samtidig med at der er ansøgt Elro-fonden om tilskud til opførelsen.
Møde vedr. klipning af bevoksning ved Tennisbaner:
ER deltog i møde med medarbejdere fra Norddjurs Kommune. Her blev det aftalt, at NDK ville klippe læhegn omkring banerne
ned inden udgangen af februar, samt lovning på at låne en fejemaskine til brug for klargøring af banerne.
Der vil fremover være fokus på klipning/pleje af træer og buske, og er i øvrigt imødekommende for møde omkring behov.
Status på Guiden:
Alt annoncemateriale er klarlagt, og artikler/omtaler er indkommet fra de lokale foreninger.
Således klar til opsætninger i samarbejde med Trykkeriet.
3. Kontingentopkrævning 2018:
Ad 3. Kontingentopkrævning 2018:
Ruterne fordelt mellem bestyrelsen.
Drøftet indsamlingsmetoder, - enighed om at det bliver personlig opkrævning igen i år.
Såfremt man går forgæves afleveres en orientering fra Borgerforeningen i postkassen.
Her opfordres til at overføre kontingent til foreningens kontonummer eller MobilePay.
Opkrævning skal være afsluttet ultimo maj.
Herefter aftales det, at der følges op på medlems opkrævning med kassereren.
4.

Nærmeste arrangementer:

Ad 4. Nærmeste arrangementer:
Ren dag:
Den 22. april 2018.
Traditionen tro – så skal der samles affald mv. i Fjellerup. Jo flere vi er jo hurtigere klarer vi opgaven.

Vi mødes kl. 10:00 - Madpakkehuset, Fjollehaven, og starter med kaffe og rundstykker.
Til middag er der pølser på grillén, og vi afslutter med kaffe og kage.
Tovholder: Anders Enggaard og Ingrid fra Madam Blå.
4

maj:

Afholdes som sædvanlig ved mindestenen på David Jensens Plads.
Anders Enggaard undersøger emner for taler.
Sct. Hans bål, Honning jordbærdag og bagagerumsmarked:
Lørdag den 23. juni. Fjellerup Østergard.
Honning- Jordbærdag samt bagagerumsmarked fra 10- 15.
Tovholdere: Thorbjørn + Freddy samt Henry + Erik
Sct. Hans bål, taler og praktik drøftes på næste møde.
5.

Eventuelt

Ad 5. Eventuelt
Peter Westrup oplyser, at Fjellerup Menighedsråd har modtaget en donation til vinduesmosaik i kirken. Der vil komme
nærmere omtale.
Frivillige der har tilmeldt sig praktisk arbejde for Borgerforeningen, vil blive kontaktet for nærmere aftaler, og vil desuden
benytte os af www.Fjellerupby.dk og her efterlyse ekstra hænder til konkrete opgaver.
Næste møde:
Torsdag den 5. april kl. 19.00, hos Anders: Søndermarken 13.

