Referat af møde i Mellerup Bylaug
Sted :

Færgehuset 16 april kl 1900.

Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsorden :
2. Konstituering
3. Forårets møderække
4. Foreningssamarbejde
5. Forslag fra Generalforsamlingen
6. Træskulptur ved Branddammen
7. Brandammen, oprydning
8. Bordet rundet
9 Eventuelt.
Foreningssamarbejdsmøde. Tid sted indhold
Samarbejde med Harridslev, Albæk, Støvring i en klyngekonstruktion.
Se på forslagene fra generalforsamlingen.
Forslag fra generalforsamlingen
Fibernet / Gadelampe
Kontorfællesskab
En frivilligdag Fælles arbejdsdag 4 gange årligt.
Bademulighed Badestrand !!
Sprogcafe.
Internetcafe for Ældre.
Træskulpturen ved branddammen
Brandddamsoprydning. Få byen med/flere med.
Bordet rundt
Evt.

Ad. 1 Dagsorden godkendt.
Opfølgning på referat fra forrige møde og generalforsamlingen. Herunder evaluering af denne. Fortsat et problem at få mange deltagere til generalforsamling, men
håndmadder var en god ide og gentages, hvis der ikke kommer bedre forslag.
Ad.2 Bestyrelsens konstituering
Formand. Jørgen Møller Valgt
Sekretær. Knud Pedersen Valgt.
Kassere Troels Langvad
En repræsentant til færgehus cafeen. Per Rasmussen.
Jørgen Møller sætter på Facebook at der kan bruges flere frivillige til at hjælpe til i
cafeen.

Ad. 3 Forårets møderække.
Branddams manøvre 7. Maj.
20. Maj Bylauget her mad. Claus
22. juni. Bylauget. Grillaften. Hos Knud.kl. 18.30
17. August Færgehuset JM tager med.
Ad. 4. Foreningssamarbejde
Møde. 24. august. På Friskolen kl. 19.00. invitation til alle foreninger og institutioner
Samarbejde med Harridslev, Albæk, Støvring i en klyngekonstruktion. Her har
Ole Clausen nævnt muligheden for at få penge til Netværkssamarbejde. Verner
Tvedegård, JM har dannet en arbejdsgruppe der tager initiativ til en samling.

AD. 5
Se på forslagene fra generalforsamlingen.
Håndmadder, forslag fra forsamlingen. Afviklet i en god tone og et fint fremmøde.
De ideer der kom frem var gode og dem vil der blive arbejdet videre med,
Forslag fra generalforsamlingen
Fibernet / Gadelampe. Knud. som en del af Landdistrikstpolitikken 80% af borgerne
Kontorfællesskab.

En frivilligdag Fælles arbejdsdag 4 gange årligt. Claus Pasgaard og Heino
Bademulighed/Badestrand Jyttes forslag, Der fortsat er en mulighed.
Sprogcafe.
Internetcafe for Ældre.
Ad. 6 Træskulpturen ved branddammen.
Ingen er vidende om hvor langt man er kommet med et fundament og selve træskulpturen. ( Efterskrift Skulpturen er flot men ikke færdig. Per har skaffet brøndringe og de er placeret af Niels Iver. )
Ad. 7.
Økonomi. Ca. 11.000 kr på kontoen. Afregningen for moleprojektet med kommunen, afventer slutudbetalingen fra Mbbl. Knud tager fat i Mette.

Ad. 8 Bordet rundt
Knud. Arbejder fortsat på at købe Amtsvejen 82 med henblik på nedrivning og
etablering af skolebygning.
Jette 10.000 kr i omsætning i påsken Moms situationen revisor afventer underskrifter fra generalforsamlingen når vi når sommerferien så skulle det være på
plads. Claus.
Niels Iver : Godt arrangement hos Valgmenigheden og arrangement på lørdag Tur
til Klosterkirken. Samlet kørsel fra Mellerup kl. 16.00
Heino: En ide vedr. momsfritagelse byporte. ??

AD. 9. Evt.
Borgerforeningen har skrevet til Jørgen Møller om problemer med sammenhold og
drift. Alex meddeler at han selv stopper senest ved årsskiftet. Bylauget beklager
dette , men er også lidt uforstående over situationen så kort efter generalforsamlingen hvor udmeldingen var en helt anden. Vi forslår dem et møde til at diskuterer fremtid og samarbejde.
Fjordens dag vi sætter flag op. 5 stk. Der er marked og andre ting.

Referent Knud Pedersen.

