Afrapportering af projekt ”Er frivillighed en del af fremtiden” i Morud:

Så fik vi sat godt gang i Morud & Omegn
Sidder man og kigger vores ansøgning til År 2000 Fonden fra den 15. april 1999 igennem, så kan
man heldigvis konstatere med glæde, at vi noge nlunde har nået det, som vi dengang gav os i lag
med, nemlig
1 - at få sat mere gang i det frivillige liv i sognet,
2 - at få samlet de frivillige lokale kræfter
3 - og at få sat gang i nye aktiviteter.

Et af delprojekterne, nemlig renoveringen af vores 63 år gamle friluftsbad i Morud, tog i løbet af
foråret 2000 – helt uventet - over som hovedprojekt. I hvert fald tidsmæssigt. Det skete noget
uventet, fordi vi efter at have fået bevilget to millioner kroner fra kommunen gav os i kast med
Lokale- og Anlægsfonden for at skaffe flere midler. Mere end 100 frivillige har stået klar til at tage
fat, men meget grundig sagsbehandling, ikke mindst af teknisk karakter har taget utrolig meget tid,
og det har samtidig forsinket dette projekt voldsomt.
Ikke mindst derfor de forsinkede svar.
Ad 1:
Projektet er kørt nogenlunde som angivet i ansøgningen. Et møde med entertaineren Erik Clausen
den 27. november 1999, fyldte for første gang i årevis forsamlingshuset og fik fyret op under både
de frivillige kræfter og de almindeligt velmenende og interesserede folk her på egnen.
Umiddelbart efter mødet nedsattes fem grupper, en beboerhusgruppe, en kvindegruppe, en
kunstgruppe, en børnegruppe og en IT- gruppe.
Inden Erik Clausen-arrangementet havde initiativgruppen afholdt to møder,
-

et med lokale pinger, folk der placeret i høje stillinger i offentlig og private virksomheder, men
som vi ikke mødte i foreningslivet, skulle tage stilling til projektet og komme med gode ideer,

-

og et med det lokale foreningsliv, d.v.s. formændene for de folkevalgte bestyrelser i foreninger,
offentlige institutioner, vandværker osv.

Begge møder var opløftende, og folk fra begge møder har siden været meget aktive i det videre
forløb. Der var både gode råd og kritiske, enkelte meget kritiske, røster, så vi valgte at forsætte.
Ad 2:
Samlingen af de lokale kræfter skete på en stiftende generalforsamling af Morud Lokalråd i den nyistandsatte kørelade ved Langesø Skovkapel, netop overtaget af menighedsrådet, hvor 16-20 af de
bærende foreninger – skolen, daginstitution, menighedsråd, brugsen og lignende medregnet var til
stede.
Lokalrådet, en overbygning af de lokale frivillige kræfter, blev stiftet og med fem medlemmer af
bestyrelsen spredt over sognet i bestyrelsen. Kun fem mindre foreninger, bl.a. et vandværk, en
privat hesteklub, ønsker ikke at være med, og desuden følte det nu afgåede menighedsråd, som har

været en glimrende vært ved vores møder, som den eneste store lokale kraft ikke, at de ville være
med. Det vil vi nu efter menighedsrådsvalget, som gav en voldsom udskiftning i menighedsrådets
sammensætning forsøge at overbevise dem om, at det skal de nu.

Ad 3:
Blandt de kontante resultater af projektet er:
- Morud Lokalråd, hvor de lokale frivillige i sognet har fået et fælles forum, bl.a. når vi skal løse
fælles problemer som friluftsbadet, og overfor både kommune og amt
- Morud Kunstdage, arbejdsgruppen med kunst, er blevet til en forening, som i foråret 2000 holdt et
stort og flot kunstarrangement, og som arbejder på en gentagelse i 2001,
- en hjemmeside, www. morud .dk, hvor alle lokale kan komme med deres arrangementer osv, og med
links til relevante hjemmesider, bl.a. Søndersø kommunes,
- ophængning af to udhængskasser med de vigtigste oplysninger fra hjemmesiden, bl.a.
begivenhedskalenderen, og placeret ved Brugsen og postbutikken,
- en stærkt lokal opbakning, både blandt lokale borgere og lokale håndværkere, til renoveringen af
idrætsforeningens friluftsbad,
- desuden vil spejderne etablere en primitiv teltplads, som er en del af friluftsbad-projektet,
- mens alle byens instutioner er gået sammen med idrætsforeningen og almindelige forældre om at
få lavet en skov- og naturlegeplads, som også er en del af projektet ved badet,
- opsætning af en lokal computer med internet-adgang og printer i Langesøhallen i Morud for alle
sognets beboere, og med frivillige unge i en eller anden organiseret form til at instruere lidt ældre
knap så computer-kyndige, styret af Vigerslev Idrætsforening,
- en fastelavnsarrangement i forsamlingshuset arrangeret af to forældrepar, som genoplivede en for
længst afdød tradition og fik 85 børn og 85 voksne til at møde op.
Alt i alt har vi frivillige ledere dels fundet ud af, at også andre end vi selv og vores lille forening er
aktive og værd at både snakke og samarbejde med, vi har fået forskellige redskaber, bl.a.
hjemmesiden, hvor vi kan koordinere de lokale aktiviteter bedre, og vi har fået flere og mere
alsidige tilbud her i 5462 Morud & omegn.
Med venlig hilsen
Lars Roger Sørensen
- som nævnt følger regnskab og øvrige bilag hurtigst muligt

