Fjellerup og Omegns Borgerforening generalforsamling
torsdag den 21. november 2019
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Valg af bestyrelse. Fire medlemmer er på valg:
• Niels Harsberg – Indstillet på genvalg.
• Anders Enggaard – Indstillet på genvalg.
• Erik Røder – Modtager ikke genvalg.
• Kim Larsen – Indstillet på genvalg.
5. Valg af suppleanter. Der skal vælges to suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Valg af revisorsuppleanter.
8. Godkendelse af kontingent.
9. Indkomne forslag. Formanden har ikke modtaget forslag.
10. Eventuelt.
Umiddelbart efter generalforsamlingen uddeles Årets Humlebi.
1. Valg af dirigent.
Formanden Anders Elggaard foreslår Claus Løvbo. Claus bliver valgt.

2. Formandens beretning.
Tennisbaner
Tennisbanerne har igen i år været forholdsvis velbesøgte. Der er indspillet lidt flere penge til
driften, men også borgerforeningens medlemmer benytter banen i stigende grad, efter at vi i
samarbejde med Norddjurs Kommune fik synliggjort banerne igen, for et par år siden.
Hvis vi skal have endnu flere af feriegæsterne til at benytte banerne, skal vi nok ud i en større
renovering af anlægget, hvor ny belægning er den tunge post.
Vi er gået i tænkeboks med planlægningen herfor. Hvis nogle har lyst til at bidrage med gode input,
er vi meget lydhøre.

Fællesspisning
Denne vellykkede vinterhalvårsaktivitet trækker gæster, ikke kun fra Fjellerup og Omegn. Ind i
mellem ser vi også fra andre byer i Landsbyklyngen MIN. Det er naturligvis meget velkomment, og
helt i tråd med, at byerne i landsbyklyngen skal benytte og støtte op omkring hinandens aktiviteter.
Vi har også bemærket os, at medlemmer fra Kommunalbestyrelsen frekventerer fællesspisningen,
hvilket vi sætter meget stor pris på.
Juletræstænding
Juletræstændingen har vi udvidet over det sidste par år, med både nissepiger fra Fjas og
forudgående julegudstjeneste. Dejligt, at vi kan lave sådanne aktiviteter i fællesskab.
I år påtænker vi så at holde dette arrangement som en tørvejrsaktivitet.
Toiletbygning i Fjollehaven indviet
Som led i ELRO-dagene, blev Fjollehavens toiletbygning indviet maj. Borgmester Jan Petersen og
Niels Ole Birk, næstformand for ELRO-fonden, forestod åbningen, akkompagneret af Mek Pek.
Toiletbygningen var rosinen i pølseenden, for Legepladsens Venner, som på tre år har formået at
samle midler til etablering af en af de bedst besøgte legepladser på Djursland. Godt gået!
Flagalle
Vi fejrede i år Dannebrogs 800 års fødselsdag, på Valdemarsdag den 15. juni, med kagemand i
Fjollehavens madpakkehus. Dannebrog har jo stolte traditioner i Fjellerup, hvor vi rejser byens
flagallé på en række af årets faste flagdage. Tak til flagalléens faste væbnere, Jørgen og Frank og
deres afløsere, og tak til Winnie, som efterser de mange flag og klarer små reparationer med nål og
tråd.
I 2020 rejser vi igen flagalleen på Valdemarsdag, den 15. juni, hvor 100 årsdagen for
Genforeningen markeres.
Markeder
Strandens Kræmmermarked og Byens Kræmmermarked, er sammen med bagagerumsmarkederne
på Fjellerup Østergaard, de aktiviteter, som trækker flest gæster til byen.
Vaffelbageriet og Fjollehaven vil jo nok mene, at også de trækker pænt mange mennesker til byen,
hvilket de sikkert har ret i.
Men markederne – og i særdeleshed Strandens Kræmmermarked – bidrager i høj grad til driften af
de aktiviteter, som vi, på tværs af foreningerne i byen, alle har glæde af, i løbet af året.
Det hører med til historien, at markederne også har brug for megen arbejdskraft fra byens borgere,
for at aktiviteterne kan hænge sammen.
Derfor en lille opfordring herfra, om at bakke op, når der efterlyses frivillige hjælpere, til
aktiviteterne. Heldigvis er rigtig mange rigtig gode, til at tilbyde deres hjælp. Tak for det!
Plan- og udviklingsstrategi
Vi skal tale kommunen op – Det er min tilgang til Borgerforeningens samarbejde med kommunen
og kommunalbestyrelsen.
Fjellerup er, sammen med Grenaa og Bønnerup, bærende for udviklingen af det oplevelsesrige
kystbånd mod Kattegat. Sådan står det beskrevet i kommunens nye plan- og udviklingsstrategi.
Kommunen satser altså på Fjellerup som en vigtig turistdestination. Det betyder ikke, at
Borgmesteren kommer med en stor pose penge til os, for sådan nogle poser har han ikke i skuffen,
for tiden. Men det betyder, at vi, som bor i Fjellerup, skal gøre os overvejelser om, hvordan vi vil
forholde os til udviklingen i og omkring Fjellerup, som turistmagnet:

Hvad tænker vi f.eks. der skal ske med Fjellerup Skole, når Djurslandsskolen flytter der fra?
Hvordan skal området ved Klitvej udvikles, hvis det da over hovedet skal udvikles – det er jo i bund
og grund uforfalsket bundgarnsfiskermiljø med et par fiskehandlere og et landskendt vaffelbageri –
eller hvad?
Regionale busspareplaner
Den kollektive trafikbetjening af Fjellerup blev beskåret, efter sommerferien. I forhold til, hvad der
var lagt op til, vurderer jeg, at vi har fået en løsning, som sikrer de uddannelsessøgende til
ungdomsuddannelserne fornuftige transportmuligheder. De tomme busser er næsten forsvundet fra
gadebilledet, hvilket mange har nikket anerkendende til.
Der er selvfølgelig nogle, som mærker besparelserne mere negativt. Typisk ældre, uden egen
transportmulighed. Jeg tror imidlertid, at de fleste vil finde betjeningen rimelig, når man har fundet
fidusen med flexbussen, herunder at den skal bestilles senest en time før planmæssig afgang.
Norddjurs Kommune har gjort en stor indsats for, med meget begrænsede resurser, at lande en
fornuftig løsning på lex-213. Det, som vi har fået nu, er faktisk ikke så ringe, endda, tænker jeg!
Med den plan for kollektiv trafikbetjening, som kommer i høring i januar og planlægges til at rulle
fra sommeren 2020, ser der også ud til at komme bedre forbindelser til Letbanen mod Aarhus, via
trafikknudepunkterne i Auning og Glesborg.
Skolestruktur
Den nye skolestruktur er rullet ud fra august i år. Det betyder, at de store skolebørn fra Fjellerup,
som går i folkeskolens overbygning, skal tage skolebussen, som starter fra Fjellerupområdet ved
0648-tiden – Mere end en time før, der ringes ind til første time.
Det var forudset og bestemt medvirkende til, at et ikke ubetydeligt antal skolebørn fra
Fjellerupområdet i dag har deres skolegang på friskoler i nærområdet eller i folkeskoler, lige på den
anden side kommunegrænsen mod syd.
Den nye skolestruktur bærer desværre præg af at være fabrikeret på et hjørnekontor, hen over en
weekend. Udvalgsformanden virker stadig grædefærdig, når han skal forsvare den nye
skolestruktur, mens næstformanden tilsyneladende stadig tror, at det bare er en gruppe fornærmede
forældre fra Ørum og omegn, som har fået en fiks ide om at de kan stable en friskole på benene i
Ørum, på rekord tid.
Der er frit skolevalg i Danmark. Den mellemregning havde man tilsyneladende ikke nået, på
weekendarbejdet. Måske den faktisk slet ikke var bestilt?!
Jeg skal her minde om, at vi på sidste års generalforsamling sendte signal til Ørumfolkene om, at vi
syntes, deres ide var værd at arbejde videre med – og tak fordi de stadig kæmper for det.
Jeg håber, at der bliver ro omkring skolestrukturen i løbet af 2020. Børnene fortjener ikke, at deres
skoler tales ned.
Må læren af processen være, at den næste ændring af skolestrukturen i Norddjurs Kommune skal
ske på forkant, i en alliance, som alle kommunalbestyrelsens medlemmer kan erklære sig stolte
over.
Besparelser
Vedligeholdelse af grønne arealer i Fjellerup, har i år været reduceret fra kommunens side, p.g.a.
besparelser.

Vi håber naturligvis, at besparelserne er midlertidige, ikke mindst under hensyn til plan- og
udviklingsstrategien, efter hvilken vi jo er en af kommunens turistmagneter.
Selvom det ikke ser alt for lyst ud får 2020, ser vi frem til at byens grønne arealer opnår det
oprindelige serviceniveau fra 2021 og fremefter, så gæsterne kan se skov og strand for højt græs og
ukrudt.
Her er det så på sin plads at sige en stor og hjertelig tak til de mange, som har taget – ikke bare én
men mange - ture med græsslåmaskiner, buskryddere, kantklippere og malerpensler, uden for egen
matrikel. Holdt kæft, det har været godt! TAK!!
Ikke mindst denne helt ekstraordinære indsats var baggrund for, at vi, sammen med
Aktivitetsforeningen, Idrætsforeningen og Kræmmerforeningen, i starten af september inviterede på
fyraftensøl og pølser fra grillen, ved indgangen til efteråret.
Børn og Ældre
Traditionen i Fjellerup, med at byens ældre hyggede om byens børn én dag hver anden uge, i
vinterhalvåret, efter skoletid, har varet i mere end 30 år.
I år har man desværre set sig nødsaget til at indstille aktiviteten, i mangel på såvel børn som ældre.
Det er trist!
Der er ikke tal på, hvor mange børn, som har haft glæde af denne Fjellerup-aktivitet, under deres
opvækst i Fjellerup. Man mange af byens voksne, mindes ofte deres oplevelser, som de havde
sammen med Fjellerups ældre.
Jeg hæfter mig ved, at idéen bag Børn og Ældre ikke er begravet. Skulle der på et tidspunkt være
ældre, i en passende alder, som har mod på at starte aktiviteten op igen, vil vi fra Borgerforeningen
se positivt på at yde et starttilskud. Retten til at benytte Aktivitetshuset, tænker jeg er implisit.
Der skal selvfølgelig tilvejebringes nogle børn, også i en passende alder, for at projektet kan bære.
Endnu vigtigere er kontinuiteten i at tilvejebringe børnene. Herfra kan der kun opfordres til at
komme i gang ☺
Bækkelund er væk
Den gode nyhed er, at den efterhånden landskendte øjebæ ved Fjellerup Strand, ruinen af Restaurant
Bækkelund, nu endeligt er revet ned og at et nyt sommerhus er under opførsel. En stor hilsen til den
nye sommerhusejer herfra!
Således opmuntret, er Fjellerup også klar til en ny sæson.

Bodil Sørensen: Ville vide om det var muligt at gøre noget ved ”Thomas Minde” da det ser
forfærdeligt ud, og om vi kan hjælpe kommunen ved evt. at male vinduerne.
Er” Thomas Minde” stadig til salg?
Svar: Kommunen satte nok ”Thomas Minde” til salg da der er lavvande i kommunekassen, men om
kommunen er villig til at sælge er lidt tvivlsomt. Hvis vi laver nogle forbedringer er det kun
kommunen vi hjælper.
Sanni Helmann kunne oplyse at kommunen ikke engang ville tillade at man opbevarede kajakker på
området.
Foreningen vil ikke påtage sig flere udgifter.

3. Kassererens beretning.
Kasserer Niels Harsberg orienterede om det omdelte regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Valg af bestyrelse.
Niels Harsberg –
Genvalg.
Anders Enggaard – Genvalg.
Kim Larsen –
Genvalg.
Johan Petersen Nyvalgt.
5. Valg af suppleanter.
1. Sup. Lis Klysner – Nyvalgt
2. Sup. Inger Udsen - Genvalgt

6. Valg af revisor.
Niels Nørlum Randi Røder -

Genvalgt
Nyvalgt

7. Valg af revisorsuppleanter.
Ivan Robak -

Genvalgt

8. Godkendelse af kontingent.
Kasseren foreslog uændret kontingent for 2020. 100,- kr. for en husstand og 50,- kr. for enlige.
9. Indkomne forslag.
Formanden har ikke modtaget forslag.

10. Eventuelt.
Sanni Helmann: Spurte om man ikke kunne søge ELRO fonde om penge til nye grill på Østergaard.
Svar: Anders og Erik svarede at vi kun kan søge hvert 2. år, og vi havde fået til toiletterne i

Fjollehaven i år. Bestyrelsen havde planer om at søge ELRO fonden om ny belægning på
tennisbanerne i 2021.
Bodil Sørensen: Om det var almindeligt at der var indsamling til begravelser i Brugsen. Svar: Det er
kun hvis der er en som tager initiativ til det. Man må selv spøge i Brugsen.
Sanni Hellmann foreslog om det var en mulighed med en lånebilsordning her i Fjellerup, ligesom i
Nørager. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
Dirigenten takkede for god ro og orden. 25 deltagere.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev årets humlebi 2019 uddelt.
Hæderen tilfaldt: Sanni Juul Hellmann. Maybritt Thun Skipper Enggaard. Gitte Schmidt. Tony
Pedersen fik denne påskønnelse for deres formidable indsats med, på rekordtid, at skabe
publikumsmagneten Fjollehaven. Det har været samskabelse på allerhøjeste niveau og det er i den
grad påskønnelsesværdigt.
Fjollehaven har i den grad påkaldt sig opmærksomhed. Ikke bare på Nordkysten og i Norddjurs
Kommune, men i hele Østjylland.
Det er SÅ godt
Sekretær Flemming Monsrud

