Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2018
Fremmødte: Henry Tronborg, Erik Røde, Anders Enggaard, Niels Harsberg, Flemming Monsrud, Inger Udsen,
Peter Westrup
Afbud: Kim Larsen

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrivning referater fra 17.05.18
Ad 1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst
Ad 2. Orientering
David Jensens Plads: Springvandet vil blive efterset og malet inden næste sæson.
Slæbestedet ved Strandkroen, Klitvej: Er oprenset af Norddjurs Kommune
Kanneshøjvej 40: Området er rengjort for ukrudt, - afventer den sidste del afskrælning af
jord.
Højtaleranlæg: Efter aftale med Idrætsforeningen er der indkøbt et højtaleranlæg, til
fælles eje.
Kunstforeningen: Invitation til fernisering den 30/6 på Thomasminde. Åbnes af
viceborgmester Benny Hammer (K).
AE rundsender invitation til bestyrelsen, - kan samtidig findes på Fjellerupby.dk
3. Kassereren:
Ad 3:
Status på kontingentopkrævning
Mangler enkelte ruter, men næsten færdiggjort.
Forsikringsoversigt – oversigt over anlægsaktiver
Oversigt afventes, sagen følges op.
Det aftales at der ligeledes bliver undersøgt om løsører/materiel (bla. i den Røde Lade) er
opgjort og dækket.
Det påpeges, at ansvarsforsikringer på alle anlæg er på plads.
Den årlige udgift på leje af den Røde Lade (udlejer Mejlgård Slot) er modtaget, og deles
mellem Idrætsforening/Kræmmerforening.
AE drøfter fordelingsnøgle med formændene på næste møde.

4. Nærmeste arrangementer aftale om bemanding:
Ad 4:
Bagagerumsmarked den 23/6
Henry og Erik har de praktiske ting klar
Sct. Hans
På grund af afbrændingsforbud i Norddjurs Kommune, aflyses arrangementet.
AE informerer på Fjellerupby.dk
Fjellerup Bys kræmmermarked - det "lille"
Som traditionen byder, startes der med kaffe/rundstykker v/bageren fra kl. 8.00
Vagter i ølvogn er næsten besat, (AE forsøgerat finde vagter til den sidste åbne vagt)
Fjellerup Strands kræmmermarked - det "store"
AE udarbejder en endelig vagtplan for den lille ølvogn, og fremsender til de involverede.
”skraldemands-opgaven” besættes af KL, AE og NH
5. Hærværk i Fjellerup.
Ad 5:
Graffiti i tunellen.

Udåden betragtes som hærværket som anmeldes til politiet. Samtidig tages der billeder
som medsendes en anmeldelse, idet ”tacks” måske kan genkendes hos politiet.
Der følges op på udbedring af skaden.
Alle opfordres til at være opmærksom på unormal opførsel i bybilledet generelt.
6. Flagalle 2019
Ad 6:
Bemanding til opgaven
AE er orienteret om, at 1 af de 2 faste frivillige holder ved udgangen af 2018.
Overvejer afløser, og arbejder på løsning.
7. Eventuelt
Ad 7:
ER påpeger at der i 2019 skal findes 1 person, som ansvarlig for uddeling af guider til
annoncører, for at sikre en fortsat annonce/sponsorstøtte.
8. Næste møde
Ad 8:
Torsdag den 13. september kl 19.00
Hos Inger Udsen, Kærvejen 29.

