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Kære fremmødte – Jeg vil bede forsamlingen om, at vi mindes tidligere næstformand
Kjeld Christensen, med et øjebliks stilhed.
Kjeld blev bisat fra Fjellerup Kirke, den 9. februar 2018.
Tak!
Mange arrangementer og aktiviteter, store som små
 Ingen nævnt – ingen glemt
 Men jeg vil gerne takke alle de, som har været med til at trække læsset i år.
Vi startede med at mindes Kjeld. Kjeld havde om nogen, været en robust trækkraft for
foreningerne i Fjellerup, gennem mange år.
Kjeld valgte for et par år siden at trække stikket i en periode, i forhold til de mange foreningsaktiviteter, han var en stor del af – Han havde simpelt hen behov for at lade op
igen, oplyste han. Den udmelding havde jeg stor respekt for.
Desværre kom der aldrig fuld knald på batterierne igen, hvilket vi kun kan begræde.
Kjelds historie drøftede vi i bestyrelsen og vi har siden forsøgt at holde fokus på, at vi
ikke lægger for mange opgaver i hinandens kurve.
Det vil vi fortsat have fokus på. Inger Udsen er undervejs med et initiativ om at registrere et frivillighedsværn, som vi kan trække på, når vi har behov for hjælp til forskellige aktiviteter. Vi ved nemlig, at rigtig mange borgere i Fjellerup og Omegn, meget
gerne vil give en hånd med, når vi ruller arrangementer ud i byen.
Tennisbaner
Borgerforeningens tennisbaner på Møllebækvej dukkede i det tidlige forår frem i lyset.
Banen har i en årrække ligget hengemt bag tiltagende bevoksning.
En kontakt til Norddjurs Kommunes driftsafdeling bar heldigvis frugt. Et par folk bevæbnede med motorkædesave og buskryddere, bragte tennisbanerne frem i lyset igen.
I forbindelse med vores Ren Dag-arrangement, fik vi blotlagt banerne for løvfald og asfalten blev kridtet op til sommeren. Det har været dejligt at se banerne blive benyttet
igen.
Fællesspisning
Den bragende succes holdt sommerpause, men teamet bag nåede inden at uddele sæsonens overskud til gode formål i byen. Flot!
Fællesspisningen i oktober skæppede også pænt i kassen, til Støt-brysterne i Uge 40,
som Fjellerups Seje Sild rullede succesfuldt ud. Super flot.
Juletræstænding
Første søndag i advent ruller vi så ud med endnu en opdateret juletræstænding på David
Jensens Plads. Sidste år entrerede vi med FJAS, som bidrog med nissepiger, pebernødder
og dans omkring juletræet. I år udvider vi igen, så også Fjellerup Kirke indgår i arrangementet, idet der afholdes Gudstjeneste i kirken, umiddelbart forud for juletræstændingen. Gudstjenesten vil være særligt tilrettelagt for børnene. Vi voksne glæder os også!
Flagalle
Jeg ved, at vi er mange her i Fjellerup som får varmen i hjerteregionen, når flagekspressen rykker ud og Dannebrog stryger til tops langs byens hovedstrøg.

Fjellerup og Omegns Borgerforening
For nyligt meddelte Jon Flindt os, at han ønsker at træde ud af flagalleens stående
styrke. Vi har derfor været ude og finde en ny, fast makker til Jørgen Rasmussen. Heldigvis meldte Frank Zøega sig under fanerne. Det håber vi, at både Jørgen og Frank bliver tilfredse med.
Tak til Jon, for mange års indsats – Det vil vi markere på passende vis, ved en senere lejlighed.
Regionale busspareplaner
I 2017 smed daværende regionsrådsformand Bent Hansen en busbombe, som en afskedssalut, der rungede tværs over Midtjylland. Heldigvis detonerede bomben ikke – måske
fordi det var valgår.
Nu skal jeg så love for, at den nye regionsrådsformand er trådt til – jeg synes måske at
han jokker rundt i nælderne, sammen med en førtidspensioneret Aarhusborgmester.
Nuvel – Busbomben er detoneret og Nordkystruten røg med i forbifarten – Trist men
sandt – Fra den 1. april 2019, kører 213éren ikke mere.
Og hvad gør Borgerforeningen så ved det, vil nogen måske spørge.
Vi gjorde det i starten af det nye år, at vi, i samarbejde med Aktivitetsforeningen, FJAS,
Husmoderforeningen, Idrætsforeningen og Kræmmerforeningen – og med opbakning fra
Djurslands Efterskole – indstillede Borgerforeningens Formand  til en plads i Kollektiv
Trafik Råd i Norddjurs Kommune. Rådet har til formål at rådgive politikerne i kommunen
og fremme en effektiv kollektiv trafik i Norddjurs Kommune. Rådet har syv pladser – og
på Fjellerups henvendelse blev Formanden i Borgerforeningen benådet med en plads i
Rådet.
Vi så frem til et spændende arbejde med at udforme den kollektive i kommunen, med et
stort fodaftryk fra Nordkysten.
Men som I alle ved, gik kommunen jo siden nærmest bankerot, hvilket jeg kommer ind
på, lidt længere henne i beretningen..
På grund af den økonomiske situation i kommunen, koncentrerede jeg kræfterne om at
redde, hvad reddes kunne, for primært de uddannelsessøgende og sekundært de ældre.
Alt, hvad der ligger der i mellem, må langt hen ad vejen klare sig selv, transportmæssigt
i de nærmeste finansår.
Som det ser ud nu, opretholder Regionen en Uddannelsesrute, som starter i Fjellerup og
ender i Paderup, med én morgenafgang, på skoledage. Om eftermiddagen vil der være
to afgange retur.
Norddjurs Kommune har afsat én kr. 1 mio. om året, de næste år, til etablering af en erstatning for regionens nedlagte ruter. Det er omkring 1/5 af den sum, som Regionen
nedlægger ruter for, så det bliver et meget lille plaster på et meget stort sår, efter
busmassakren. Rådet har indstillet til kommunens politikere, at millionen prioriteres de
uddannelsessøgende, som skal fra Nordkysten til ungdomsuddannelserne i Grenaa, og de
ældre, som skal til sundsklinikken i Grenaa og tilsvarende.
Skolestruktur
Jeg hæfter mig ved, at den kommunalbestyrelse, der blev valgt forleden, i går indskrev
i sit konstitueringsgrundlag, at Borgmesteren skal tage initiativ til en skolealliance – Sådan lød afslutningen på et afsnit af formandsberetningen 2017.
Desværre blev skolealliancen ikke til noget, på grund af den truende bankerot.
Et flertal i Kommunalbestyrelsen, bestående af de tre partier Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, stemte i sidste uge for en ny skolestruktur for Norddjurs Kommune. Jeg har ikke mødt nogen, fra disse partier, som udtrykker stolthed over deres aftale – og de af dem, som er valgt her i Midten, har da også præsteret larmende tavshed.
Jeg mener ikke, at Norddjurs Kommune er bæredygtig uden en stærk Midte. Derfor gik
Borgerforeningen aktivt ind i kampen for bevarelse af en overbygning på Ørum Skole, så
Norddjurs ikke knækker midt over.
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Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten, samt Aleksander Myrhøj
fra SF, ønskede at fastholde overbygningen i Ørum – Det har jeg udtryk anerkendelse af.
Jeg har også udtrykt en særlig tak til Benny Hammer, Aleksander Myrhøj og Ulf Harbo,
alle her fra Midten, fordi de stålfast og vedholdende støttede op om en fuldt bæredygtig
folkeskole, også i Midten.
Selvom flertallet i Kommunalbestyrelsen altså valgte at lukke overbygningen i Ørum, har
det ikke været energispild at kæmpe.
Der er nu stærke kræfter, som arbejder på etablering af en Friskole, her i Midten. Jeg
tænker, at det vil have stor signalværdi, om generalforsamlingen her sender et signal
om, at det er værd at arbejde videre med.
Det vil også være langt mere attraktivt for Norddjurs Kommune, at lade skolepengene
arbejde i Midten, end at sende dem med børnene over kommunegrænsen til overbygningsskoler i Syddjurs.
Besparelser
Voldsomme besparelser på den kommunale drift vil i de nærmeste år komme til udtryk,
også i Fjellerup, ikke mindst på de grønne områder og langs stranden.
Det så her i efteråret ud til, at også toiletterne i Info-bygningen på Møllebækvej, blev
berørt af besparelserne, men på baggrund af vores høringssvar, blev lukningen taget ud
af sparekataloget.
Vi anerkender naturligvis kommunens økonomiske udfordringer og havde i den anledning,
i vores høringssvar, stillet forslag om at fordele besparelsen på de offentlige toiletter i
Fjellerup, ved at differentiere vinterlukningen, så vi kunne bevare toiletterne i Info-bygningen, bl.a. under hensyn til aktiviteterne i området, hen over sommeren.
Tak til Miljø- og Teknikudvalget, som lyttede til vores høringssvar.
Vi må kvittere med at anerkende udfordringerne og tage handsken op og bidrage med
lidt frivillig indsats, hvis vi føler, at vore omgivelser bliver for langhårede.
Således opmuntret, er Fjellerup også klar til en ny sæson.
Tak for ordet!
Anders Enggaard
Formand
Det talte ord er gældende.

