Mellerup Bylaug

Referat af Bestyrelsesmøde i Mellerup Bylaug

Tid og sted :

Onsdag d. 22 juni kl. 19.00 Færgecafeen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt og underskrevet
3. Nyt om Økonomien
Der er udsendt kontingentopkrævninger og der er indbetaling fra 25, men der
forventes flere. Der blev tilføjet yderligere to med noget der ligner et firma.
Udskrift af konto 17.000 kr. Vedr. LAG midler er der en henvendelse fra Randers
Kommune om yderligere ca. 30.000 kr. Der er en udredning på vej. Vi forventer ikke
at der er yderligere, så der er tale om en fejl.
Konto i Brugsen. Er blevet brugt til sommerfesten. Claus og Troels Afklarer.
Vedr. de 10.000 kr. fra Færgecafeen er det et spørgsmål om der er tale om afholdte
eller forestående udgifter.
Bilag. Der er udarbejdet to bilag til henholdsvis indtægter og udgifter som hver enkelt
skal benytte fremover. Udsendes igen med referatet.
4. Sommerfesten og dens økonomi
Der er stor tilfredshed hidtil og der er et godt beløb i overskud til fordeling.
Der foretages evaluering så snart regnskabet er på plads.
Brugen af Mobil pay og dankort udgør et større beløb og skal gentages.
5. Status på Projekter
Jørgen Møller: Hvordan kan man undersøge den sociale sammenhængskraft i en
landsby. I samarbejde med Randers kommune etableres der måske et projekt.

Der er ikke sket noget i Stigruppen. Der er ikke gang i ret meget hverken hos Randers
Kommune eller hos os selv. Klipning af diget skal ske snarest. Knud kontakter
Kommunen.
Stigruppen skal samles og se på hvad der er muligt. Troels tager initiativ.
Svend, Mads og JM arbejder med Borgerbudgettering. Indkaldelse til det første møde
venter til efter ferien. Borgerforeningen er villige til at låne huset ud uden beregning.
Line har bedt om et møde d. 30 juni. Svend og Mads deltager.
Ø. Tørslev bruger 25.000 til vedligeholdes af de områder som Kommunen ikke
længere vedligeholder. Ø.Tørslev Borgerværn.
Klyngeprojektet, møde i Støvring Forsamlingshus. Møde for alle d. 24 september i
Mellerup på Efterskolen ( bevægelseshuset ) Ole Clausen er ved at lave vedtægter
med udgangspunkt i kendte projekter.
Toiletbygningen her ved færgestedet, Der er sendt en rykker til Landdistriktsservice
om der er skred i projektet, der er ikke kommet svar. Der skal rykkes på dette via
Hot-spot midlerne.
Vedr. Opstilling af en container her ved færgehuset, er muligheden blevet fremmet af
folketingets vedtagelse af ny lovgivning.
Svend Arbejder videre med dette. Et af de usikre elementer er skellet syd for
bygningen. Lillian ved hvor skellet ligger. Næste skridt er udarbejdelse af et projekt.
Landsbyapp. Mads. Vi valgte ikke at haste sagen igennem i landdistriktsudvalget.
Der arbejdes med et projekt, hvor nogle landsbyer får den betalt i et år. Derefter skal
der tages stilling til om denne skal tilbydes alle.
Færgecafeen.
Per har talt med bestyrelsen der er indstillet på at træde tilbage, hvorefter der kan
komme en ny bestyrelse til ( den gamle ) De vil gerne give penge til den omtalte
toiletbygning. Jørgen Møller står fortsat til rådighed med tegning og projektering.
15. august. Kl. 18.00 med færgegruppen kl. 19.30 Bylaugsmøde på Friskolen.
Deltagelse af Claus, Per, Jørgen Møller og Knud.
Dagsorden. Udveksling af ideer og tanker om fremtiden og fælles projekter

6. Medlemmer fra Borgerforeningen og Cafeen
Punktet afventer yderligere.
7. Bordet rundt
Slæbestedet er repareret med cement i samarbejde mellem Per og Anders Hansen.
Grus til molen. Per og Heino aftaler tid.
JM. Frihedsgudinden. Den er blevet meget mørk forhåbentlig bliver den lysere med
tiden. Folkemøde på Bornholm spændende oplæg vedr. landdistrikter. Puljen til
nedrivning er beskåret så antallet af kommuner der kan få er begrænset.
Der er ansat en ny centerleder i Korshøjhallen , Gorm Vestergaard
Claus har kontrakt til et bestyrelsen i Idom Råsted hallen hvis der skal hentes
inspiration derfra.
Mads har været en tur på Gotland med Landdistrikternes fællesråd.
Heino. Folkeindsamling til Lise og Dan. Til indkøb af de mest nødvendige ting.
En begrænsning at en indbetaling går til Borgerforeningen.
Knud. Kogræsserlauget. God opbakning også omkring omkring finasiering af de
76.000 kr. der skal lægges ud før refusion fra EU midlerne.
8. Eventuelt
At kommunen giver os lov til selv at passe fælleren og evnt. kompenserer med de
midler der i dag, anvendes til formålet. Sheltere til området og etablering af et toilet
kan være et fremtidsperspektiv.
Klipning af græs ved gadekæret. Har Niels Iver fortsat opgaven ?
Klipning af fælleden Skrive til Rasmus Hansen Om muligheden for at overtage
klipningen for Kommunens udgift.
Oprydning. D. 17. september. Claus tager initiativ.
Der Skrives om det.

9. Andres sager.
Intet at referere

Mellerup Bylaug, Knud Pedersen

