Referat af møde i Mellerup Bylaug Onsdag d. 13 august 2014.

Deltagere : Jørgen Møller, Troels Langvad, Per Rasmussen, Egon Dal, Niels Iver Blichfeldt
Jørgensen, Jytte Rise, Claus Pasgaard og Knud Pedersen.
Afbud fra Mads Jepsen

Mødet blev gennemført efter nedenstående dagsorden :
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt uden ændringer.
Moleprojektet. Status. Egon.
Mødet blev indledt med en rundtur på molen.
Egon tager kontakt til kommunen om skiltning vedr. svømning og kørsel på molen.
Vi lægger sten i ved ophalerstedet ud mod vandet og vurderer om dette er nok, ellers skal der
isættes pæle. Vedr. en pænere overfalde kan vi godt købe noget mere knust beton til
færdiggørelse af overflade og overgange.
Per ´s afregning er ved at blive udfærdiget, der er fin overensstemmelse med tilbuddet, men der
er lavet yderligere arbejde for ca. 12.000kr. Egon har lidt kontanter. Der er kommet yderligere
regninger, så der snart kan laves et endeligt regnskab. Vi har fået tilsagn om to redningsposter
fra TRYG Fonden,
Indvielse hvornår skal vi det ? lørdag d. 6. september.
Indvielses komité Jytte, Klaus og Jørgen Møller.
Egon gennemgik det foreløbige regnskab, der er pt. 28.000 kr. i ikke anvendt. Der indkøbes 2
læs knust beton mere indenfor projektet da broen er etableret lidt højere end først planlagt.
3.

Gennemgang og underskrift af referat fra forrige møde

Godkendt og underskrevet.
4.

Nyt fra Økonomidirektøren.

Troels gennemgik det udleverede talmateriale. Der indestår 85.000 kr. på kontoen svarende til
lagkagepengene der blev brugt til flydebroen.
Landdistrikternes hus er likvideret så vi har fået ca. 500 kr. retur af de 1000 kr. vi investerede.
Cafe konto. Indestående 138.000 kr. og bylaugskonto 21.605 kr.
5.

Moms på lagkagerne.

Klaus og Jytte tager fat om det og får klaret det formelle onsdag i næste uge.
6.

Sommerfestregnskab. Er det afklaret

Der er evaluering på tirsdag i næste. Overskud ikke så stort som først forventet. Der er
tilfredshed med festen og vi, har med indkøb af flere ydelser, fået den frivillige indsats reduceret
til et rimeligt niveau.
7.

Borgerforeningen kan ikke stille med en person til Bylaugets bestyrelse.

Som det fremgår af tidligere fremsendt mail, har Borgerforeningen den tilgang, at vi er svære at
samarbejde med. Vi vil gerne samarbejde men ikke for enhver pris og vi tager gerne en ny
kontakt.
8.

Om nedbrydningen af Støvringgårdvej 6.

Der er rettet kontakt til Randers Kommune, Peter Nielsen, om der er sket noget i sagen, men der
er ikke en tilbagemelding.
9.

Videreudvikling af vandterritoriet mellem Molen og Bådelauget. Meget
spændende

Ideoplæg fra Lars Jørgensen, som gerne vil mødes med os. Lars har tilbudt at være med i en ny
projektgruppe for at få aktiviteter på lands og til vands. Vi tager en snak med ham efter
indvielsen af molen med henblik på udvikling af arealet.
10.

Evt.

Intet
11.

Andres sager

Ikke refereret.

Knud Pedersen.

