Referat af møde i Mellerup Bylaug.
Onsdag d. 20. maj 2015 Færgehuset.
Deltagere:
Jørgen Møller, Per Rasmussen, Mads Jepsen, Jette Skjødt, Niels Iver Blichfeldt Jørgensen, Troels
Langvad, Claus Pasgaard og Knud Pedersen.
Ad. 1

Godkendelse af dagsorden

Ad. 2

Gennemgang af referat fra forrige møde.
Vedr. Ad.9 Der er ingen svar fra Borgerforeningen. Per oplyser at den opfattelse der
fremgår af brevet ikke er opfattelsen i Borgerforeningens bestyrelse. Vi afventer

AD.3

Nyt fra økonomichefen (Troels
Nye underskrifter på årsregnskabet.
Indestående Bylaugskonto 11.752,72 Projektkonto 302.315,21 kr Der er kommet de
første kontingentbetalinger. Der slettes et par stykker og sættes et par nye på. Vi
anmoder Cafeén om de vil betale omkostningerne omkring optagning og isætning af
broerne hvert år.

Ad. 4

Afslutning af regnskab med MBBL. (Jørgen)
Papirerne i ministeriet var bortkommet fra et tidligere projekt. Troels har fundet dokumenterne og der er kvitteret. Vi afventer nu en endelig afgørelse.

Ad.5

Skulpturprojektet ved Branddammen (Jørgen, Per, N.I.)
Skulpturen er ved at være færdig, men skal færdigbehandles, forventes færdig fredag. Soklen er færdigstøbt og der er i støbt jerndrager til fastholdelse af skulpturen.
Jørgen Møller og Jytte Rise arrangerer.

Ad.6

Kort om sommerfesten (Knud)
Der er uddelt program og der er indgået aftaler om stort set alt. Der søges om momsfritagelse til indkøb af infoskærm.
Store problemer med godkendelse af telt, Hvis det ikke godkendes kan det være aktuelt at aflyse sommerfesten.

AD 7

Kogræsserlaug (Knud).
Der er indkaldt til møde d. 21. maj hvor det forventes valgt en bestyrelse til at få en
ansøgning sendt senest d. 2 juni. 2015. hegn kan først blive etableret i efteråret,
men der er mulighed for kvæg allerede i år i eksisterende hegn.
Der er 4 forskellige folde der kan bruges.

Ad.8

Møde ved Færgehuset om Hotspot 21 maj. (Jørgen /Knud )

Kl. 16.00 . Diget og Bygning af toilet. Efterfølgende møde i Naturparkrådet.
Ad.9

Dato for branddamsaktionen
17. juni kl. 17.00

Ad. 10

Nedbrydning af hus på Støvringgårdvej (Jørgen )
Den gamle smedje planlægges nedrevet. Niels Iver har kørt der en hel dag. Der plantes så grunden ikke bliver helt åben ved en evnt. nedrivning.

Ad.11

SAMARBEJDE MED NABOLANDSBYER (JM)
JM har haft møde med Ole Clausen. Der indkaldes til møder efter sommerferien.

Ad.12

Landsbykonferencen i Asferg (Jørgen, Knud, Mads )
Beklageligt at der kun var 30 personer der ikke var ansat, interessant

Ad. 13

Bredbånd. Knud har kontaktet Energi Midt der gerne ser et samarbejde om indsamling af folk der er interesserede. Hvis det går hurtigt kan det lade sig gøre indenfor 1
års tid.

Ad.14

Moms i færgehuset.
Cafeen er nu registreret og der skal nu ske registrering af nem-ID, så der er en løsning
lige om hjørnet.

Ad. 13

Bordet rundt
Jette uddelte en liste over bestyrelsen og hjælpere i Cafe Færgestedet.
Knud sender Jette en liste over Bylaugets bestyrelse.
Claus uddelte et oplæg til en arbejdsdag i Mellerup hvor vi går sammen og hjælper.
Fint oplæg der afventer efteråret.
Troels : Der reguleres Råger, der er pt. Skudt ca. 100 STK.
KP. Børnehaven. Højskoleforeningen. Familiekursus , uændret bestyrelse. Uge 28 .
Program ud med opfordring til byen om at deltage som dagkursister.
Jørgen Møller. Stort anlagt Pr. om hvad der sker syd for fjorden i Norddjurs.
Kraftcenter Korshøj vil videre med projektet, så der foretages fundraising for at presse kommunen.

Ad.14

Evt.
Flere har konstateret gener fra det halmfyrede værk. Der er lugt og støj samt manglende varmeeffekt.

Knud Pedersen.

