Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2018
Afholdt hos: Peter Westrup, Strandvejen 12, Fjellerup
Fremmødte: Henry Tronborg. Erik Røder, Kim Larsen, Anders Enggaard, Niels Harsberg,
Flemming Monsrud, Inger Udsen og Peter Westrup.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 13.09.18
Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet
2. Siden sidst
Skolestruktur:
AE har på vegne af Fjellerup Borgerforening indsendt høringssvar/bekymringsbrev til
Norddjurs Kommune, som er offentliggjort i sin helhed på Fjellerupby.dk. Heri peges
der på Ørum skole til at skulle bevare en overbygning, for de større klasser.
Høringsperioden slutter den 29/10.
Reduktion vedr. strandens toiletter:
Norddjurs kommune har besluttet at bevare toiletterne ved Infobygningen på
Møllebækvej.
Fjellerup Brugs, medicinudlevering:
Samarbejdsaftalen mellem Fjellerup Brugs og Grenaa Apotek er genoprettet.
I første omgang i forhold til medicinudlevering af receptpligtig medicin.
Håndkøbsmedicin vil blive genoprettet snarest.
Kanneshøjvej 40:
Der er aftalt genopretning af stensætningen, - udføres snarest muligt.
Genforeningstræ ved Skippershoved Kirkegård:
Muligheder for tydeliggørelse af træet blev drøftet. PW arbejder videre på sagen.
Rengøringsdag:
Næste rengøringsdag er førstkommende lørdag (den 27. oktober)
3. Kassereren
Regnskab:
Kort redegørelse over årets resultat.
Fremlægges på generalforsamling
Ansøgning fra Fjellerup Glesborg Pensionistforening:
Bevilges efter ansøgning

Ejerforhold omkring Infobygning:
Som et tillæg til godkendelse/garantistillelse for opførelse af Infohytten kan følgende
dokumenteres:
Vedhæftet er sagen fra hyttens opførelse.
Bemærk side 11:
Som det fremgår af Kommunalbestyrelens skrivelse af 9. marts 1990, overtager Nørre
Djurs Kommune bygningen, når lånet er indfriet, mens bygningens daglige drift
overtages af kommunen umiddelbart efter opførelsen.
Medmindre, vi stadig er i gæld til Nørre Djurs Kommune, vedr. lånet, må vi slutte, at
bygningen i dag er kommunens.

4. Trafikråd
Rute 213 nedlægges pr. 1. april 2019. Fra Region Midt opretholdes en
uddannelsesrute fra Fjellerup til Paderup.
Norddjurs kommune opretter en uddannelsesrute ”Nordkystrute” – Auning-VivildFjellerup-Grenaa, med 1-2 afgange om morgenen og tilbage om eftermiddagen.
Der vil komme mere information senere.

5. Flagalle 2019:
Bemanding af opgaven er ved at være på plads. AE fortager de sidste drøftelser.
Nye flag er indkøbt og leveret.
6. Generalforsamling 2018:
Afholdes den 22. november kl. 19.00
AE udarbejder og offentliggør dagsorden snarest.
Praktiske opgaver fordelt.
7. Udkast til håndtering af persondataloven:
Flot og meget dækkende forslag fra FM drøftet. FM laver enkelte tilføjelser, og
herefter bliver dokumenet lagt på hjemmesiden.
8. Eventuelt
Juletræs tænding den 2. december:
Arrangement gennemføres i samarbejde mellem Menighedsråd og Borgerforening.
Juletræ kan afhentes/fældes på Skovvej. ER kontaktperson
Sikring af fremtidig uddeling af Guider:
Børge Larsen står gernetil rådighed for opgaven.
Overlap/dækning af aktiviteter i sommerperioden:
Der drøftes hvorledes opgaverne hen over sommeren kan sikres, evt. fordele
aktiviteterne, - evt. have et frivillighedsværn.

9. Næste møde
Torsdag den 6. december 2018, hos Anders Enggaard, Søndermarken

