Referat fra bestyrelsesmøde den 13.09.18
Deltagere: Anders Enggaard, Niels Harsberg, Erik Røder, Henry Tronborg, Kim Larsen,
Flemming Monsrud, Inger Udsen.
Suppl.: Peter Westrup
Afbud: Ingen

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra 18.06.18
Referat godkendt og underskrevet
2. Siden sidst
Norddjurs kommunes økonomiske situation indebærer bl.a. ændringer i
skoledistrikterne, herunder forslag om lukninger og samling af overbygninger.
I den forbindelse har AE på vegne af Fjellerup Borgerforening indsendt et høringssvar
som ligger offentligt på fjellerupby.dk.
Ophør af samarbejde mellem Fjellerup Brugs og Grenaa Apotek.
AE har kontakt til formanden for brugerrådet og uddeler, der følges løbende op på
problemstillingen, - samtidig er der sendt et bekymringsbrev til Grenaa Apotek, idet
mange borgere kommer i klemme i forhold til afhentning af medicin.
Klitvej – parkeringsproblemer
Der er sket tiltag for at forhindre parkering langs Klitvej, - Nord Djurs Kommune har
indvilget i at få hævet P-forbudt skiltene der er placeret ved Klitvej, så de bliver mere
synlige. Brand og Redning Fjellerup har samtidig anbragt små sedler i forruden, på de
biler der parkerer på Klitvej, med oplysning om en redningsvejs betydning og
konsekvenser.
Fjollehaven
Tegn på, at toiletbygningen bliver gennemført i foråret 2019, der mangler stadig at få
knyttet et par ender - Borgerforeningen drøfter mulige økonomiske ordninger.
3. Kassereren
Resultatet for 2017 pænt, lille stigning i medlemmer. Tennisbanerne har været mere
brugt end tidligere.
Forsikringsspørgsmål omkring Infohytten ikke endeligt afklaret.
4. Nyt fra Trafikrådet
AE orienterer om situationen, - det ser sort ud, Region Midt står fast på besparelser,
og har udsendt forslag yil Norddjurs Kommune omkring en rute til uddannelsessteder.
5. Evaluering af sommerens aktiviteter
Stor tak til alle foreninger og frivillige for gennemførelse af rigtig mange aktiviteter i
2018. Uden den lokale indsats og støtte ville det ikke være muligt at gennemføre!!!
Bagagerumsmarkeder. Pænt besøgt, gennemføres uændret med 3 markeder i 2019
Sct. Hans – Afbrændingsforbud medførte en aflysning, gennemføres som hidtil i 2019

Kræmmermarkeder. Godt år i 2018. Generelt fin afvikling, foreningerne imellem
overvejes fremtidige muligheder for mere fælles dækning på serviceopgaver og
åbningstider. Kræmmere har et ønske om øget åbningstid i den lille ølvogn.
6. Flagalle 2019
Jon har ønsket at udtræde fra opgaven med flagallé med virkning fra 1. januar. I den
forbindelse vil Borgerforeningen takke Jon´s for hans trofaste dækning af opgaven
gennem mange år.
Der er indkommet bud til afløser på opgaven.
AE arbejder videre bud på afløser, sammen med Jon´s tilbageværende makker.
Fjellerup flag (Byen ved skov og strand) – ekstraflag er nu opbrugt. ER indsamler
tilbud på 10 nye flag.
7. Drøfte og planlægge generalforsamling 2018
Generalforsamling afholdes den 22. november kl. 19.00. Værestedet er booket.
Drøftet aftenens program, som fastlægges på næste møde.
8. Julefrokost
Afholdes den 2. november på Madam Blå.
9. Drøfte anvendelse af donation fra Team Fællesspisning
Enighed om anvendelse, gennemførelse klarlægges før offentliggørelse. PW følger op.
10. Eventuelt
Modtaget opfordring til at etablere en ponton ved stranden. Forslaget vurderes ikke at
egne til en åben havkyst, både af økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde.
Badebro – nedtagning forventes at ske medio oktober.
Kontakt vedr. færdiggørelse af området ved nr. 40. (Kaneshøjvej) ER følger op på
sagen med fjernelse af jord.
Persondataloven – Er FB omfattet. FM undersøger nærmere.
11. Næste møde
Torsdag den 25. oktober, hos Peter Westrup, Strandvejen 16, Fjelerup.

