Mellerup Bylaug

Referat af møde i Mellerup Bylaug.
Mandag d. 31.oktober kl. 19.00 på Mellerup Friskole.
Deltagere :
Jørgen, Mads, Svend, Per, Heino, Niels Iver, Troels, Claus og Knud
Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Gennemgang af ref. Fra September
Ok godkendt.
3. Nyt fra Økonomien
Indestående : Ingen ændring , dog betalt de bestilte Flagstangsfødder.
Udsendelse af kontingent 2017. forudsætter samme kontingent.

4. Orientering om ekstraordinær gen. I Cafe gruppen.
Referat udsendt af Svend
En meget besynderlig generalforsamling, hvor Bylauget fik skyld for en manglende
respekt for samarbejde og kritik af at huset bruges som Klubhus.
Vi skal være glade for den nye bestyrelse.
Bylauget har en rep. i bestyrelsen. Per Rasmussen
Næste møde d,7. november

5. Landsbyklyngen Kronjylland
Seneste møde. Etableret et midlertidigt udvalg, til at arbejde frem mod en egentlig etablering
af en bestyrelse. Besluttet at der skal søges en ny fond hvor der kan gives tilskud til et
konsulenthonorar på op til 250.000 kr med deadline d. 10. november.
Gode ideer på mødet og gode tilbagemeldinger fra alle byerne i forbindelse med
Klyngesamarbejdet.
Stiftende generalforsamling. 16. Januar.
Fordele ved et Klyngesamarbejde :

Større vægt ved henvendelse til offentlige Instanser
Kulturel samarbejde omkring fx forsamlingshuse og efterskolen
Landsbyapp. Med aktiviteter i hele området.
Randers Fjord Natur Park en samlet indsat fra Klyngen
Erhvervssamarbejde bedre muligheder
Pænere landsbyer og nemmere ved at hente midler fra fx nedrivningspujle

6. Borgerbudgettering.
Projekter :
Fælleden. Møde på pladsen med kommunen. Ejerskab skal afklares Line. Heino har været
rundt for at spørge naboer om de havde indvendinger, hvilket der ikke var.
Mulighed for at fælde træer ved Finn. En stor shelter og evnt. en toiletbygning.
Lys på Kirkestien
Lene Og kirken er med i projektet og Knud skriver ansøgninger til Elro-Fonden og
Vindmøllepuljen.
7. Aktiviteter i Bylauget hen over jul og Nytår
Juletræ. Niels Iver finder et træ. Knud sikre ny lyskæde. Opsætning. Lørdag d. 26.
november kl. 10.00 Efterfølgende arrangement i Færge Cafeen
Nytårs Taffel. Fredag d. 30. december kl. 14.00.
Facebook. Hjemmeside og Landsby.app.
Kransekage og Champagne. Jette.
Årets Landsby 2017. Nye kriterier Energi. Fødevarer eller andre turismeaktiviteter.
Det søger vi ikke om.
8. Nyt fra Kommune og LAG
Vedligeholdelse af de grønne Arealer. Vi venter på kommunens tilbagemelding men skal
forvente et møde for at få indgået en klar aftale.
Privatisering af veje og kanaler.
Udsat til 2018. Vi må forvente at der pålægges flere udgifter til lodsejere
LAG: Økonomi 2017 er uændret med de to kommuners Budgetforlig.

9. Bordet rundt
Brandams manøvren.
Ingen grund til at lave store anstrengelser for at samle byen til en arbejdsdag. Der dukkede
3-4 stk. op ud over os selv. Så selv tage fat og få lavet pleje og oprydning de steder vi finder
det formålstjenligt. Svend tager den til Nytårskuren

Højskole 2017. Knud orienterede om at der ikke gennemføres højskole på Efterskolen i år.
Der var tale om en midlertidig aftale for at hjælpe en højskole i gang. Dette ser ikke ud til at
blive en realitet og derfor ændrede vilkår som drøftes nærmere efter et tema møde i foråret.
Mads skal til Møde i Landdistrikternes fællesråd. Alle borgmestre er inviteret for at få sat
fokus på udvikling i landdistrikterne.
Landsbytopmøde d. 18. nov. For c og d medlemmer Mellerup er d. medlem.
Borgmestertopmøde senere i November. Mads skal selv en tur til Stokholm vedr. en
konference i Norden om fastholdelse af de unge i Landdistrikterne.
Niels Iver . et møde i NaturPark Randers Fjord d. 5. november. Julefrokost d. 18. november
i forsamlingshuset. Heino foreslog at bylauget evnt. henlagde julefrokosten 2017 til
Borgerforeningens arrangement.
Per : Julefrokost d. 2 december hos Heino . Per bestiller maden
10. Evnt.
Byfestdato. 25-28. maj. Eller 8. til 11. juni. Claus tager hånd om dette med udvalget der pt.
mangler et medlem.
Mulighed for at få sat flag op mod betaling af 500 kr. Skal meddeles på Infoland og gennem
præsterne. Flagene omkring kirkerne
11. Andres sager
Intet at refererer.

Knud Pedersen

