Referat af møde i Mellerup Bylaug onsdag d. 25. juni 2014.
Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden :
Deltagere : Mads Jepsen, Per Rasmussen, Egon Dal, Jørgen Møller, Thorkild Schnell, Claus Pasgård, Knud
Pedersen, Niels Iver Blichfeldt Jørgensen og Troels Langvad.,
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat af sidste møde. Referat af 22. maj godkendt.
Der er søgt om et flag fra Waldemarsfonden, vi har ikke fået et svar, så vi prøver igen næste år.
Momsfritagelsen til sommerfesten er ok, men pengene skal benyttes til projekter der udvikler Mellerup,
flagalle, informationstavle ect. Specielt den elektroniske lystavle og så må der ikke være reklamer for
erhvervsvirksomheder.
Der er oprettet medarbejdersignatur til Jytte så der kan indberettes moms. Der er forsat ikke sket
tilmelding til moms, hvilket Jørgen Møller vil sikre gennem Lone Friis.
3. Orientering om Moleprojektet. V / Egon
Vi kan konstatere, at molebyggeriet er gået i gang dags dato. De har lovet at de gør arbejdet færdigt og det
betyder at der er behov for, at det frivillige arbejde kan gå i gang. De begynder med at lægge brædder på.
Men omkring slæbestedet er der behov for at få frivillige med.
Der er ikke behov for mad, men en kasse vand og øl er på sin plads. Jytte sørger for drikkevarerne.
Omkring Travaljen skal der laves en HAMMER . Der er nogle beslag der skal flyttes og så skal der laves nogle
nye. Det ser Mogens Hansen på, udgiften til dette afholdes af Travaljelauget.
Søndag er der : Egon, Thorkild, Troels og Knud der giver en hånd med fra kl. 10.00
Mads og Egon sørger for billeddokumentation af byggeriet.
NaturPark Randers Fjord. Knud Pedersen orienterede om det møde han skulle deltage i dagen efter. Der er
nu et konkret oplæg til en samarbejdsaftale mellem de to kommuner.

NYT NYT. På mødet blev det oplyst at Mette Risager og Terese Scheller sammen med Naturstyrelsen, om
mandagen, havde besøgt de 5 hotspots der er betegnet Need to Have hvilket vil sige at de skal være
etableret senest sommer 2015 . Heriblandt Mellerup . Konkret har Naturstyrelsen udtalt at der ikke
umiddelbart er problemer med at få etableret den ønskede toiletbygning ved færgehuset, mens der kan
være en udfordring med et madpakkehus ved Bådelauget.
4. Nyt fra økonomidirektøren.

22.000 på den alm. Konto. færgecafe 126.000 kr. Projektkonto 256.000 kr. På grund af forudbetalinger fra
kommunen. Der betales 1. rate til håndværkerne.
Randers Maskinfabrik har sendt regning for trailer til flagstængerne. Ca. 3500 kr.
Der er også kommet en regning fra grafisk til Grethe Schnell på 5 plakater. Den skal videre til FALK.
5. Evaluering af sommerfest (v. Per og Knud)
Der har ikke været evalueringsmøde fra sommerfesten og det økonomiske resultat ser ud til at være
tilfredsstillende. Vi gjorde for at holde igen, der har aldrig været større omkostninger, men også en
omsætning der ikke har været større, det vil sige et overskud der ikke er helt udregnet.
Kanaløturen blev aflyst for tidligt og ikke godt nok. Der skal være fiskebord næste år. Ca. 150 til spisning
lørdag aften. Der blev solgt ca. 27 anker ØL. Slagteren var meget tilfreds med at vi var præcise med hensyn
til tidspunkter, og musikerne var glade for at spille for os.
Det var fint med hjælp til de forskellige opgaver og fordelingen til de tre foreninger med en aften hver var
rigtig godt.
6. Opdateret ”To Do-liste” for efterårets indsatser. Hvad satser vi virkelig på.
Mads, Jørgen og Knud tager initiativ til at samle en landsbyklynge omkring Mellerup med henblik på den
fremtidige landdistriktspolitik. Efter sommerferien afholdes møde med de øvrige foreninger i byen og
derefter med andre byer.
7. Dialog om samarbejdsformer og samarbejdsklimaet i Bylaugets bestyrelse.
Behov er opstået efter de voldsomme beskeder der har kørt over mailen. Der skal være en ordentlig tone
for, at det er muligt at bevare et ordentligt samarbejde. Vi er frivillige der er amatører, der arbejder af lyst
og sådan skal det fortsat være. I modsat fald kan det være vanskeligt at samle frivillige der ønsker at yde et
arbejde. Vi er nød til at have tillid til, at vi hver især gør vores bedste. Desværre forlod Thorkil mødet, med
besked om at han ikke ønskede at deltage mere.
8. Evt.
Vedr. nedrivning af huset på Støvringgårdvej har kommunen nu kontakt til ejer, vi må derfor forvente at der
sker noget. Dagen efter har kommunen meddelt at kontakten til ejer har medført en aftale om et møde
med henblik på en eventuel nedrivning af huset.
Mellerup Fri- og efterskole har fastansat Anne Iversen som forstander efter en periode som konstitueret
forstander.
Mads og Bjarke arbejder med et projekt om etablering af en børnehave med 20-30 børn og etablering af et
projekt der er byens projekt. Planen er at man som næste skridt tænker forsamlingshuset ind og et hus til
erhvervsliv og andre formål.
Der er kontakt til Skolehjemmet om at anvende arealet ved siden af forsamlingshuset.

9. Andres sager.

Ikke refereret.
Knud Pedersen

