Referat af møde i Mellerup Bylaug 12.02.2014. på Friskolen.
Deltagere : Jørgen Møller, Egon Dal, Troels Langvad, Thorkild Schnell, Per Rasmussen, Niels
Iver Blichfeldt Jørgensen og Knud Pedersen. Afbud fra Jytte Rise.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt, tilføjet pkt. 10
2. Gennemgang af referat fra forrige møde
Vildtaftenen var rigtig vellykket og en god oplevelse.
3. Moleprojektet (Egon)
Projektet godkendt med den ændring at træbroen først påbegyndes 50 meter ude.
Egon har kontakt med Entreprenør Winther og Lassen så det er klart hvortil fliserne skal gå og hvor
træbroen begynder. Presser på så begyndelsestidspunkt kan blive uge 12. Frivillige 50 meter fliser
vi lægger fliserne, betonplader til slæbested. Peerstrup beton har måske også nogle. Hvis op til 2,5
meter så kan Per hente dem.
Så skal vi have set på økonomien og vi skal have sendt en ændringsansøgning ind.
Der skal også skiltes med arbejdet når vi går i gang. Vi skal også i gang med at dokumentere de
frivillige timer.
4. Projektmøde i Mellerup (Knud)
Med det formål at gennemgå de forskellige projekter som de forskellige foreninger og institutioner
skal gennemføre i 2014 indkaldes til et fælles borgermøde i Forsamlingshuset. D. 10. eller 17.
marts- husk varmeværket. Kl. 19.00 d. 17 er at foretrække. Mette Risager og Sara fra Henholdsvis
LAG og Naturparken deltager.
Bylauget giver kage og kaffe, Borgerforeningen giver lokalet.
5. Generalforsamling. Dagsorden, annoncering, hvem fortsætter eller stopper i bestyrelsen
(JM) d. 26. marts kl. 19.00 Friskolen. Regnskab og budget.
Dagsorden i henhold til vedtægterne, ud 3 uger før som hustandsomdelt. Troels trykker og Mads
uddeler med hjælp af Per og Thorkild
Der er 2 på valg og 2. supp.

Per og Troels er på valg samt Jytte og Egon som supp.
Per stiller sit mandat til rådighed og Egon ønsker ikke at stille op til valg.
Claus Pasgaard, Fjordbakken er villig til valg.

6. Økonomidirektøren beretter. Siden sidst. Troels
Troels, Der er et stykke papir mere der skal skrives under for at Jytte har fuld ret til kontoen vedr.
færgecafe.
Fuld tilfredshed med tallene som nu tilgår vores revisor forud for generalforsamlingen.
Hvad er der sket siden sidst. Bilag omdelt.

7. Jørgen beretter om møde med Lundgård Management i Randers. Dokument udsendt
tidligere.
Projektet er oplæg til kommunens fremtidige vision pkt. 28 at flere landsbyer går sammen. Pkt. 30
at man prioriterer hvilke bygninger der skal bevares, hvilke der kan rives ned.
Pkt. 34. Hjælp til ansøgninger for lokale projekter i landdistriktet. Kommunen skal være
samarbejdspartner og ikke en modstander eller sleeping partner.
Alle siger, at det er nu skolestrukturen skal på plads.

8. Nyt fra Madses tænketank. (Mads)
Uddelt bilag, klyngesamarbejde i flere sammenhænge. Flot arbejde der udsendes sammen med
referatet.

9. Sommerfesten 2014
Se bilag med udkast til program.
10. Fjorden dag
28. maj. Jytte står for det indendørs og Helmuth står for de udendørs aktiviteter.
Spiritusbevilling, Udendørs servering, Telling ikke med, Frivillige pandekager. Kajakklubben laver
opvisning.

11. Evt.
Thorkild orienterede omkring etablering af en sauna i forbindelse med færgehuset. 2,7 meter til
sauna der evnt. kan bruges til et toilet. Tantholdt. Der er planer om at søge Friluftsrådet og
Elrofonden.
Afslag på ansøgningen om en 20 fods container,
Årsmøde i landdistrikternes fællesråd fredag d. 28 marts. I Ørbæk midtpunkt.
Landdistriktskonference i Randers d. 15 marts. Hørning.

Referent Knud Pedersen

