Referat fra bestyrelsesmøde den 4. januar 2018 kl. 19.00
Deltagere:Henry Tronborg, Erik Røder, Kim Larsen, Anders Enggaard, Niels Harsberg, Inger Udsen
Suppleanter: Flemming Monsrud, Peter Westrup

Dagsorden:
1.

1.

Godkendelse og underskrivning referater fra 23.11.17 samt 30.11.17

Ad 1: Dagsorden godkendt og referater godkendt og underskrevet
Formanden byder nye medlemmer velkommen og giver en generel orientering om bestyrelsens arbejde.

1.

2.

Konstituering med suppleant efter Gitte Schmidt udtræden af bestyrelsen

Ad 2: 1. suppleant Flemming Monsrud tilbydes en plads i bestyrelsen efter Gitte Schmidts afgang.
FM accepterer og indtræder for 1 år.

1.

3.

Siden sidst

Ad 3: AE orienterer
Tennisbaner:
Der afholdes møde med Norddjurs Kommune den 16. januar, hvor klipning af læhegn og fremtidigt niveau m.v. skal drøftes.
Forespørge om muligheden for at låne/leje en fejemaskine. ER deltager for Borgerforeningen.

Kontakt fra Gjerrild Borgerforening omkring eventuelle turisttiltag. AE melder tilbage.

Hjemmeside/Facebook:
AE overtager opgaver omkring de elektroniske opgaver på hjemmeside m.v., for at få opdateringer så tæt på
bestyrelsesarbejdet som muligt.
Facebook profilen bliver nedlagt og nyheder opdateringer vil fremover blive lagt på
www.fjellerupby.dk

Kassereren oplyser:
Der er indkommet en ansøgning om tilskud fra FJAS. Ansøgningen er imødekommet.
Mobile Pay har fået nyt nummer – 52584 skal fremover benyttes ved indbetalinger, herunder kontingenter.
Kontingentopkrævning: NH uddeler opdaterede medlemslister.
Det aftales at der på næste møde fordeles ruter, og aftales fælles deadlines m.v for opkrævningen 2018.

1.

4.

Henvendelse fra Norddjurs Kommune vedr. kandidat til Trafikråd.

Ad. 4: Norddjurs kommune vil oprette et Trafikråd, som skal bidrage med rådgivning til Miljøudvalget gennem 2 møder årligt.
Anders Enggaard er med støtte fra Husmoderforening, Kræmmerforening, FIF, FJAS, Borgerforeningen og Djurslands
Efterskole foreslået som kandidat, idet alle i området ser en vigtig opgave i, at være med til at sikre daglig/fornuftig drift af
offentlige busruter.

1.

5.

Guiden - Drøftelse af annoncer/gratis annoncer

Ad 5: ER og IU orienterer om Guiden 2018. Der drøftes indhold og fordeling af omtaler/annoncer og klargøres med
kontaktpersoner for arrangementer.

1.

6.

Eventuelt

Ad 6: Diverse udstyr er anbragt således:
PC – hos formanden
Printer – hos formanden
Lamineringsmaskine – hos formanden
Infoskærme – Kanneshøjvej 40

Ren dag:
ER laver aftale/forespørger Ingrid fra Madam Blå omkring Afvikling af Ren dag 2018

Lyserød uge (40):
Der er kræfter i gang omkring flere arrangementer i uge 40. Alle foreninger bidrager og der udarbejdes program senere.

Næste møde:
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00. Hos Henry Tronborg, Strandvejen 60.

