Mellerup Bylaug

Referat af møde i Mellerup Bylaug Mandag d. 3. juli kl. 19.30 hos Knud.

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden :
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
Ny Formand
Ny i Bestyrelsen
Heino udpeget som repræsentant for Smiff09
3. Evaluering af Sommerfest , Claus
4. Borgerbudgettering 50.000 kr projektet på Fæller
5. Lys på Kirkestien
6. Toiletbygning ved Færgehuset
7. Gangstier . Nedsættelse af ny gruppe i samarbejde med Fjordfolket
8. Nye initiativer
9. Økonomi. Overførsel af CVR. nummer og underskrifter i Banken
10. Landsbyklyngen Kronjylland
11. Eventuelt
12. Andres sager
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad. 2.
Konstituering.
Ny Formand. Mads
Ny i Bestyrelsen. Lene
Heino udpeget som repræsentant for Smiff09
Ad.3.
Evaluering af Sommerfest
Claus oplyste at arrangementet gik godt og konstaterede at det var velbesøgt på trods af 2 x
fest i byen. Der forventes et overskud på ca. 23.000 kr. Udvalget var samlet i tirsdags for at
evaluere og fuld opbakning til næste år og to nye med, Dan og Jørgen. Første møde i
januar.
Indkøb Nye investeringer : Container repareres og evnt. nyt dansegulv. Næste sommerfest
bliver i week-enden omkring 31. 1 og 2. juni.
Mads foreslog noget simpelt med rundbold eller lign. Godt at holde fast i noget lign. for
børnene.

Ad. 4.

Ad. 5.

Ad. 6.

Ad. 7.

Ad. 8.

Borgerbudgettering 50.000 kr. projektet
Heino. Der blev skrevet til Kommunen i marts. Der afventes tegninger fra Ejendomsservice
i kommunen. Svend mente at det måske er spørgsmålet om at den store shelter og
toiletbygningen er med til at trække tingene i langdrag. KP laver et udkast som rundsendes
for at samle op på de forskellige projekter der er afventende.
Lys på Kirkestien.
Det trækker i langdrag pga nye spørgsmål til projektet nu er det sidste skud i bøssen , her er
vi enige med kommunen om en ansøgning , derfor frustrerende at sagsbehandlingen skal
trækkes ud.
Toiletbygning ved Færgehuset
Dette projekt tages med i skriv til kommunen. Tegningerne har vi og afventer svar fra
Kystdirektoratet. Men hvad er kommunens indstilling ?
Gangstier
Nedsættelse af ny gruppe i samarbejde med Fjordfolket. Der skal tænkes i en sti i
sammenhæng med en tilsvarende på den anden side af fjorden men også hen mod Albæk og
Kærlighedsstien . Gruppen : Birgit, Jytte og Niels Iver Suppleret med Troels og Knud,
Mødes og sender et oplæg til Naturparkrådet.
Nye initiativer.
Trafikreguleringer på amtsvejen .
Beplantning langs Carl Eriks mark og fælleden. Surbær og frugtbuske.
Mads. Randers kommune søger landsbyer der vil være med til byfornyelse.
Lene. Byport bestående af omvendte træer der ophænges/opsættes nyt efter årstider og
begivenheder.
Realdania har også et projekt, hvor man skal beskrive et lokalt projekt der skal have 200
likes, hvorefter man er med i en konkurrence om betydelige midler. Mads.
Tryg fonden har hvert år en beskrivelse af hvad de støtter, hvor vi også kan lave en omtale.

Fibernet. Et emne der kan samle i efteråret fordi det er meldt ud at Mellerup og Udbyhøj
står først for. Knud.
Ad.9.
Økonomi.
Overførsel af CVR. nummer og underskrifter i Banken. Mads og Troels kontakter Annelise
Møller.
Troels havde rundsendt konto oversigt.
Foreningskonto : 7.423,48
Sommerfestkonto : 99.302,25 ( ikke endelig ) iklusiv. Tidligere år.
Projektkonto : 50.000 kr Borgerbudgettering
Vedr. kontingent opkrævning bør overvejes en anden formulering.
Ad. 10.
Landsbyklyngen Kronjylland
Knud oplyste at han indtræder i bestyrelsen som 1. suppleant. Der var møde i Støvring for
de nærmeste byer , men en svag opbakning men eet godt indhold. Fælles afslutning på

møderækken med opsamling i Mellerup også her en svag tilslutning i forhold til emnet og
deltagelsen i de lokale møder. Bestyrelsen samles i august for at se på hvad der skal arbejdes
videre med. Den udsendte spørgeskemaundersøgelse nåede op på over 1000 besvarelser,
hvilket er flot. Resultatet sammenholdes med resultatet fra møderne.
Ad.11.

Eventuelt
Lagt slidlag på Lergravsbakken, den eneste vej der ikke kører biler på mens andre er
nødlidende.
Cafe. Thorkild mener, at der skal arbejdes på en sammenlægning af Borgerforeningen og
Mellerup Bylaug til én forening men med grupper der arbejder med de forskellige
aktiviteter.
Per har mulighed for at skaffe et par hundrede kubikmeter kampesten.
Der var enighed om at invitere Carsten Korthauer med til næste møde som ny suppleant
Fremskaffe vedtægter for Borgerforeningen med henblik på en stillingtagen om der er
mulighed for et samarbejde. Svend.

Troels Der skal mere opsyn med molen og oftere ske reparation af de små ting.
Kogræsserlauget. Der indkaldes til møde i bestyrelsen.
Der sættes markering op til Per med henblik på uddybning af hullet til vand. Og der skal
slåes under hegnet.
Ad. 12.
Andres sager. Intet at refererer.
Referent : Knud Pedersen

Næste møde : Onsdag d. 23 august kl. 19.00 Færgehuset. Mads Bestiller. Catering ??

