Referat af møde i Mellerup Bylaug d. 12. december 2014.
I forbindelse med Julefrokost hos Knud var der en bordet rundt.
Egon
Slutregnskab for moleprojektet er næsten færdigt og er fremvist for Mette. Vi skal lige have
fundet den originale ansøgning frem. Hvorefter regnskabet kan afsluttes uden dige projektet. Dette anbefales da dige projektet evnt. kan indarbejdes i kogræsser projektet.
I morgen bliver der monteret to stiger til vinterbaderne.
Jørgen Møller
Hvornår kan kajaklandingspladsen tages op. ? Søndag formiddag mødes vi på molen og
Per er der med Lastbil mod betaling. Oplagres hos Knud hvis de ikke kan ligge ved færgehuset.Vi mødes kl. 9.00
Mads , Lars og Jørgen Møller har indsendt en ansøgning om landdistriktsmidler. Der er
søgt 200.000 tusinde kroner til indkøb af havkajakker og paddelbords, container, våddragter og transportmateriel. Overskriften var fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Landet mellem
de to havne. Svar i april opstart i 2015 sikker drift i 2016.
Der nedsættes en gruppe i Mellerup til fond raising bestående af JM, Mads, Lars Jørgensen og KP o.g åbne den op for nye medlemmer og ideer.
Niels Iver
Venter til desserten
Jytte Rise
Referat, der er et behov for et transporta.belt toilet som RK skal stille op i forbindelse med
at færgefarten genoptages. Utilstrækkelig service for færgebrugerne
Meget glad for at Claus kom og fortalte at der skulle etableres en ny forening. Alle gik ind
for, at det er det vi gør og der er mindst 5 der er villige til at gå ind i en bestyrelse.
Ønske om at bylaugets visioner lægges frem på både kort og langt sigt.
I forbindelse med en stiftende generalforsamling er det Claus og KP der laver et oplæg til
vedtægter.
Troels Langvad.
Glad for at have modtaget en mail fra Egon i forbindelse med pengene fra friluftsrådet,
Penge fra Fritidsfiskerne indkræves.
Per Rasmussen
Møde i festudvalget. Per ud Claus Ind. Møde i Januar, der skal arbejdes for at få Borgerforeningen aktiveret.
Mads.

Børnehave 1. marts 2015. 12 børn skal der være og der er pt. 10 børn til en Naturbørnehave. I regi af Fri og Efterskolen.
Gentænk Landsbyen der er aktiviteter i gang Middag for 12. Hvad laver I Norddjurs og
Randers Kommune er med på det, så der er et projekt i gang.
JM kunne det ikke være Ørsted. Voer og Mellerup har rigtig mange sammenfald derfor er
det udgangspunktet for en start.
Mads udarbejder skriv til husstandsomdeling i forbindelse med Nytårskur d. 30 december
2014. Egon og Troels køber champagne og kransekage. Knud sørger for smagsprøver på
Texelkød der kan blive de køer vi skal have i kogræsserlauget.
Claus.
Juletræstænding 2015 skal gøres bedre. Mere omtale og der skal være noget for børn så
den opgave vil jeg gerne have næste år.
Knud.
Informerede om den nye LAG Randers - Favrskov. God stemning og der er godt gang i en
ny udviklingsstrategi. Der mangler lidt finansiering for at vi kan arbejde videre med en fuldtidskoordinator, men det arbejdes der på.

Derefter var der tid til Julefrokost og til Niels Ivers oplysninger om stort og småt i Mellerup.

Knud Pedersen

