MORUD LOKALRÅD
TIL samtlige medlemmer af Morud Lokalråd
Generationsskiftet i foreningslivet er blevet meget besværligt, og flere af egnens foreninger har
fået problemer med at få afgåede, veltjente ledere erstattet af nye og yngre.
Samtidig går det strygende i andre af områdets foreninger, og ét af temaerne på årets
medlemsmøde bliver at få debatteret, hvad vi kan gøre ved det. Hvem har gode råd at give til andre
? Og hvem har brug for at tage imod gode råd ?
Er det ikke sådan, at aktiviteter for børn er i krise, mens aktiviteter for os voksne, de går godt?
Det er jo sådan, at hvis vi gerne vil have en aktivitet i gang eller fortsat – enten for os selv eller for
vore børn, så er der fire muligheder: 1 – Enten går det over skattebilletten, 2 – eller over en privat
udbyder, 3 – eller vi gør det selv, 4 – eller det bliver ikke til noget !!
Der er ikke andre udveje !!
SÅ HERMED INDKALDES TIL MEDLEMSMØDE TORSDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 19.30
- i vores flotte kørelade ved skovkapellet.

Der er ikke nogen fast dagsorden, men bestyrelsen vil udover en alvorlig snak om, hvordan vi sikrer
et alsidigt frivilligt kulturelt tilbud i sognet, også foreslå, at vi behandler emner som
Hjemmesiden – 1- hvorfor er der ikke flere nyheder på hjemmesiden ? 2- hvordan får vi sikret det ?
3- hvordan går det med at skaffe reklamer til at finansiere hjemmesiden fremover, 4-hvad sker der
ellers på PC-fronten, hvor er mulighederne ?, og 5- forslag til forbedringer af hjemmesiden.
Lokalrådets forenings-PC – hvad skal der ske med den ?
Foredrag – er der brug for foredrag ? – og hvem vil medvirke ?
Åses Gård – hvem vil være med i gruppen ? Er der brug for den ?
Nye opgaver og arbejdsgrupper ?
Vi vedlægger et brev, som vi har sendt til både Vigerslev IF og Langesøhallen om, hvor og hvordan
vi får brugt lokalrådets computer bedst muligt til størst gavn for foreningslivet i sognet.
Foreningerne indbydes hermed til at lægge billet ind på computeren, men det vil i sidste ende være
lokalrådets bestyrelse, som afgør dens videre skæbne.
I bedes snarest muligt fortælle, om I kommer til mødet – og med hvor mange folk - på telefon 65
96 48 23, hos Susanne Mann Skou.

Med venlig hilsen
Lars Roger Sørensen
Morud den 6. november 2001

