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I marts måned, få dage efter årets anden runde fællesspisning, indtrådte en ny verdensorden, med det kliniske navn Covid-19.
Verden over blev der indført restriktioner og begrænsninger, for at få bugt med smittespredningen.
Statsministeren trådte i karakter, da hun skulle meddele befolkningen om de nødvendige
restriktioner, og Hendes Majestæt Dronningen gav os en kongelig opsang om at udvise
samfundssind. Lokalt var Borgmester Jan Petersen på banen med et borgmesterligt budskab til os alle, om at holde afstand og passe på hinanden.
Langt de fleste af byens sædvanlige arrangementer er hen over sæsonen, blevet aflyst,
under hensyn til at undgå smittespredning. Det har der heldigvis været stor forståelse
for, blandt såvel byens borgere og blandt sommerhusejerne og de mange gæster ved
stranden.
Forståelsen blev dog udfordret, da vi sidst i maj bekendtgjorde, at badebroen ikke kom
op i år, på grund af Covid-19. Beslutningen var taget af Norddjurs Kommunes driftsafdeling, i samråd med Borgerforeningen. Bekendtgørelsen blev udfordret på Facebook, hvilket i sig selv ikke var nogen overraskelse. Flere efterfølgende henvendelser fra sommerhusejere til Borgerforeningen, var derimod overraskende, i deres form. Toppen var dog
den sommerhusejer, som krævede badebroen sat op, fordi han betalte skat både her og
i hans bopælskommune. I sådan en situation, bakker Borgerforeningen naturligvis kommunens beslutning op, fuldt og helt! Det var også tilfældet, da pressen kom på banen.
Dårlig omtale er bedre end ingen omtale, sagde rejsekongen Simon Spies. De ord tog vi i
bestyrelsen til os – og vi kunne også senere glæde os helhjertet over, at badebroen alligevel kom op, et stykke inde i sæsonen, da Statsministeren løftede forsamlingsloftet og
det blev vurderet både forsvarligt og forklarligt, at benytte badebroen.
Selv om mange arrangementer blev aflyst, lykkedes det alligevel at rulle en række af de
meget traditionelle arrangementer ud, i en Covid-19 version. Her nævnes blot nogle
stykker:
Ren Dag blev afviklet, planmæssigt i april måned. Dagen var naturligvis tilpasset Covid19 anbefalingerne, hvilket fungerede fornuftigt, med små arbejdshold og morgenforplejning udleveret i poser fra Fjellerup Bageri. Frokosten blev udleveret som torveplatter,
serveret med det hele. Kun den sociale dimension var lettere afdæmpet.
På Befrielsesaftenen, den 4. maj 2020, holdt vores sognepræst, Michael Pilgaard, mindetalen, som blev livestreamet fra David Jensens Plads. 10 indbudte personer repræsenterede efterfølgende byen, ved en kort højtidelighed på David Jensens Plads, ved Mindestenen.
Den 15. juni 2020 holdt vi et Genforeningsarrangement ved Genforeningsbøgen i Meilgårdskoven, i anledning af 100-året for Genforeningen med Sønderjylland. Borgmester
Jan Petersen holdt tale, bl.a. om, at plantning af et træ som markering af en særlige
begivenhed, historisk set har været udbredt i over 1.000 år.
Da forsamlingsloftet i skrivende stund er fastholdt ved 10 personer, gældende foreløbigt
indtil midten af december 2020, har vores seneste aflysning ramt den traditionelle juletræstænding på David Jensens Plads. Juletræet tændes ganske vidst planmæssigt, søndag den 29. november 2020, men det bliver desværre uden ledsagelse af nissepiger, salmesang, julegløgg og pebernødder. Det bliver faktisk i ensom majestæt, juletræet tændes; opgaven overdrages til tænd- og slukuret.
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Tennisbaner
Vi arbejder i øjeblikket på en fornyelse af tennisanlægget. Ligesom andre store turistdestinationer fornyer sig og udvider tilbuddene til turisterne, kigger også vi på, hvad vi kan
gøre for tennisanlægget, som efterhånden har rundet de 30 år.
Norddjurs Kommune har givet tilsagn om, at vi kan anvende indhegningen ved siden af
tennisbanerne, til andet nærmere defineret formål end legeplads, som der oprindeligt
blev etableret, i årene efter, at tennisbanerne kom til.
Arbejdet med fornyelsen foregår i tæt parløb med Fjellerup Idrætsforening. Vi forventer
også at inddrage andre foreninger i byen og ved stranden, herunder grundejerforeningerne, i dette arbejde, når vi har fået kridtet banen op til det videre spil.
Flagalle
Vores flagalle er et af Fjellerups fornemste kendetegn. Det skal den fortsat være. Derfor
har vi brug for nye væbnere til at rykke ud, når flagalleen skal rejses. Jørgen og hans
håndgangne mænd har, efter mange års solid indsats, bedt sig fri for tjansen, da de føler, de har aftrådt deres værnepligt. Yngstemanden, Deniz, har derfor brug for hjælp.
Vi har behov for, at friske folk melder sig til opgaven. Opslag følger, men vi modtager
gerne henvendelser allerede nu, fra folk, som vil være med, ligesom vi gerne modtager
forslag til, hvordan opgaven evt. kan løses i fremtiden.
Kommuneplan og solceller
Bestyrelsen følger opmærksomt udviklingen i kommunen, særligt i forhold til Nordkysten, Midten og nærområdet ved Fjellerup.
Kommunen skal hvert fjerde år revidere kommuneplanen; et arbejde som i øjeblikket
pågår, til godkendelse i 2021. Da Fjellerup i kommunens planstrategi er udpeget som en
vigtig turistdestination, følger vi naturligvis planlægningen særligt nøje og søger indflydelse, hvor vi finder det relevant og nødvendigt.
I forbindelse med kommuneplanlægningen, skal det også gøres muligt at udlægge områder til solcelleparker. Også her har vi øjne og ører åbne og følger udviklingen tæt.
Vi finder det mest relevant, at der udlægges få, men meget store arealer, hvor der kan
etableres grønenergi i stort format, fremfor en mængde mindre arealer, spredt tilfældigt, både bynært og ude i landskabet.
Anlæg i det store perspektiv, må være anlæg på minimum 100 hektar, eller måske meget mere. Og det skal netop ses i det helt store perspektiv, når man går målrettet efter,
at vi i Danmark skal være selvforsynende med grøn energi, inden for en overskuelig årrække.
Måske det derfor er påtrængende nødvendigt, at de overordnede planmyndigheder nu
får set på, om de restriktioner og beskyttelseslinjer, som i dag hviler på vores landskaber, er en rimelig barre, i planlægningen for den grønne omstilling, eller om der skal
løsnes lidt op. Samtidig er det måske også relevant at se på, om ikke lige netop grøn
energi bliver mest bæredygtigt, ved at det produceres, der hvor forbruget er. Det vil
være både forklarligt og forståeligt. Det er der god mening i!
Regionale busspareplaner
Færre tomme busser, triller igennem byens gader, nu hvor flexbussen er blevet indført.
Det giver på mange måder god mening. Men Nordkystrutens nedgradering til en lokalrute, har desværre medført uhensigtsmæssigheder for de folk, som skal videre med de
regionale ruter. Det har alt sammen afsæt i, at regionalruterne er blevet tilpasset Letbanens afgange. For at få det hele til at gå op i en højere helhed, så de regionale busser
rammer Grenaa, Ryomgård og Hornslet på klokkeslet i forhold til Letbanen, har lokalbussernes passagerer fået længere ventetider på trafikknudepunkterne i bl.a. Glesborg og
Auning.
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Borgere har ved læserbreve gjort opmærksom på, at de lange ventetider har flyttet passagerer fra busserne til private biler, på grund af de lange ventetider, man er stødt på,
når man har et stykke vej på job.
Vi gør også en indsats, for at gøre kommunen og Midttrafik opmærksomme på problemstillingerne, når vi bliver gjort opmærksomme på sådanne. Men det er en lang proces at
få ændret i køreplanerne. Når planlægningen enkelte steder har vist sig helt håbløs, har
Kommunalbestyrelsen heldigvis godt kunne se komikken og fået bommerterne hjulpet af
vejen.
Skolestruktur
Djurslandsskolen på Fjellerup Skole fortsætter og udbygges. Det var den glade nyhed for
Fjellerup, da kommunalbestyrelsens oplæg til budget 2021/2024, blev offentliggjort. Det
er vi rigtig glade for, ikke mindst fordi netop Djurslandsskolens bevarelse i Fjellerup var
et væsentligt fokuspunkt for bestyrelsen, da vi afgav vores bemærkninger til kommunens
Plan- og udviklingsstrategi i 2019. Tak for det og tillykke til Djurslandsskolens børn, der
virkelig fortjener de omgivelser, som Fjellerup byder på.
Uagtet dette, giver skolestrukturen i Norddjurs og særligt her i Midten af Norddjurs, stadig anledning til bekymring. Det glædede os derfor, at medlemmer af Kommunalbestyrelsen, efter et offentligt budgetmøde i Ørum Aktivcenter, om budgetforliget for 20212024, gav udtryk for, at man ville overveje en styrkelse af den tilbageværende folkeskole i Midten, med genindførelse af et overbygningstilbud.
Det glæder mig, på vegne af de skolesøgende børn i Fjellerup og deres forælde. Men –
for der er et men - når man læser de forslag om tiltag på Glesborg Skole, som kommunalpolitikerne nu skal tage stilling til, giver det alligevel bekymring. Som jeg læser det,
vil det f.eks. ske på bekostning af pladsen, som er afsat til SFO-børnene, ligesom de lokaler, som benyttes af elever, der modtager sprogundervisning, er i spil til overbygningstilbuddet. Jeg hæfter mig ved, at skolebestyrelsen i Børneby Midt imødeser behov for
udbygning af skolen med fire nye klasselokaler fra 2020/2023, hvis overbygningstilbuddet i Glesborg skal falde vellykket ud.
Jeg ser desværre ikke, at skoledebatten er slut i Norddjurs Kommune, med denne manøvre – Fortsættelse følger.
Jeg kan heller ikke helt få den tanke ud af hovedet, at folkene bag den nye friskole i
Ørum nu må føle sig lidt til grin – og måske taget ved næsen. De kan i hvert fald med nogen ret føle, at kommunen nu vil konkurrere imod dem.
Der er for mig ingen tvivl om, at var overbygningstilbuddet bevaret i Midten, fra 2020,
enten i Ørum eller Glesborg, var der ikke startet en ny friskole op i Ørum, ved starten af
skoleåret 2020/2021.
Byen mellem skov og strand
Midt i en sommer, som bød på begrænsninger, nedlukninger og restriktioner, kunne vi
glæde os over øget aktivitet i sommerlandet, med overvejende danske besøgende.
Samtidigt har vi glædet os over genåbning af to restauranter i Fjellerup; nemlig Madam
Blå og den tidligere Golfcafé, den sidste med ny indpakning og nyt navn, Café No 1. Også
Slotskroen på Meilgaard, er genåbnet i år, efter en større renovering af køkkenet.
På Thomasminde, var der i juli måned opstillet et madmarked, med fokus på lokale produkter. Et velbesøgt bidrag til at skabe aktivitet ved Nordkysten, som vi finder matcher
området fint. Fremtiden for Thomasminde svæver dog lidt i det uvisse, idet kommunen
både har sat området til salg og lagt op til at området skal bruges aktivt. Borgerforeningen har signaleret over for kommunen, at vi følger udviklingen med stor interesse. Vi ser
nødigt, at området udlægges til sommerhuse, ligesom vi frygter, at det kan ende med
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monsterstore industrisommerhuse, som på ingen måde klæder hverken det oprindelige
fiskermiljø eller sommerhusområderne ved Fjellerup Strand.
Serviceniveauet for kommunens renholdelse af de offentlige arealer i Fjellerup og ved
Fjellerup Strand, havde i år fået et løft, efter en nærved nedlukning i 2019. Byens
mange aktive borgere har også i år bidraget til at holde ukrudtet nede, på de offentlige
arealer. Det ser heldigvis ud til, at vi er på vej mod normale tilstande for de offentlige
områder, fra 2021, hvilket vi glæder os meget over. I Fjellerup bidrager vi fortsat gerne
med en hånd, på de bynære arealer.
Bestyrelsen har været i kontakt med kommunens driftsafdeling, omkring skraldespande
og tømningsfrekvens i strandområdet.
Kommunen er opmærksomme på, at der har været udfordringer for den entreprenør som
har løst opgaven i den sidste sæson og at man har en klar forventning om, at der sker
forbedringer i 2021.
Kommunen er også opmærksomme på, at de små skraldespande, som bl.a. er placeret
langs stierne, ikke er hensigtsmæssigt udformet, idet de stopper til, første gang der
kommer en pizzabakke i.
Bestyrelsen
Arbejdet i bestyrelsen har i det forgangne år været påvirket af de begrænsninger, som
følger med Covid-19. Mange arrangementer har desværre været aflyst på den baggrund.
Vi er meget opmærksomme på, at det har haft social slagside i forhold til ikke mindst
byens ældre og enlige borgere. Heldigvis har en række mindre arrangementer og aktiviteter fundet plads til afvikling, hen over sommeren, under nøje hensyn til restriktionerne.
Bestyrelsen har diskuteret, om bestyrelsen, sammensat med syv medlemmer og to suppleanter, har den rette størrelse.
Det er vores vurdering, under hensyn til borgernes udviste interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet, at det vil være rettidig omhu, at reducere bestyrelsen til fem medlemmer og en eller to suppleanter.
Vi har også fundet anledning til at overveje en flytning af generalforsamlingen, så den
afvikles i februar/marts måned. Dette er begrundet i regnskabstekniske hensyn, så regnskabet kan følge kalenderåret.
Bestyrelsen vil derfor tage initiativ til, at et forslag om ændring af foreningens vedtægter i overensstemmelse hermed, fremsendes til behandling på generalforsamlingen i
2021.
Således opmuntret, er Fjellerup også klar til en ny sæson i 2021.
Tak for indsatsen og deltagelsen til de mange, også i 2020.
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