MORUD LOKALRÅD - www.morud.dk
Referat af medlemsmøde i Morud Lokalråd, afholdt den 29. november
2001 i Køreladen ved Langesø Kapel.
Formanden for Morud Lokalråd Lars Roger Sørensen bød velkommen og orienterede
kort om indholdet i indbydelsen.
Følgende foreninger/institutioner var repræsenteret:
Dagli`brugsen, Morud Børnehave, Grundejerforeningen Bredbjerg Vest, Socialdemokratiet Vigerslev/Morud, Lystfiskerne, Vigerslev IF, Vigerslev Sogns Jagtforening, Veflinge/Morud Pensionister, Morud
Forsamlingshus, Tågerod Vandværk, Trøstrup og Omegns vandværk, Vigerslev Sogns Fugleskydningsforening,, Rue Borgerforening, Morud Borgerforening, Langesøhallen.
Gæst Ole Hartung.

Bestyrelsesposter/foreningsarbejde:
Vigerslev Idrætsforening orienterede om problemerne med at skaffe folk til lederjob (ikke
til det praktiske arbejde) bl.a. flere bestyrelsesmedlemmer til Hovedbestyrelsen, men
også i flere afdelinger.
Der er forsøgt med direkte henvendelse til mulige kandidater, indlæg i VItalitet, men afslag fra adspurgte p.g.a. ”tidsforbruget” eller ”man betaler for at gå til en idrætsgren”.
Efter indlægget i VItalitet har en borger tilbudt at udarbejde en marketingsundersøgelse.
Lystfiskerne og Jagtforeningen kunne fortælle, at de ikke har problemer med at finde bestyrelsesmedlemmer, som ofte sidder i flere år. Medlemmerne her vil også gerne deltage
i det praktiske arbejde. (200-250 medlemmer hver)
Morud Borgerforening har i gennem flere år ikke kunne finde borgere, som vil sidde i bestyrelsen. Af de 7 bestyrelsespladser er således kun 2 besat og det betyder at foreningen kører på vågeblus. (123 medlemmer af 900 mulige)
Et forslag om at Morud Lokalråd skulle være Morud Borgerforening blev afvist, idet Morud Lokalråd i henhold til vedtægterne omfatter foreninger/institutioner i hele Vigerslev
Sogn og er en paraplyorganisation og et samtale- og inspirationsforum for dem.
Konklusion: der er p.t. ikke en større krise i foreningsarbejdet generelt, og den bedste
måde at skaffe folk til bestyrelsesposter er ved personlig henvendelse. Men det halter
altså flere steder, bl.a. i Morud Borgerforening, der vil skrive et indlæg til www.morud.dk
og efterlyse bestyrelsesmedlemmer tillige med opslag i udhængsskabene.

Ole Hartung: gav et indlæg om sin oplevelse af at være ny borger i Morud.
Der er en manglende præsentation eller velkomst fra de gamle borgere, når man flytter til
byen, og man kunne måske udfærdige en velkomstfolder med informationer om, hvad
der sker i området. Dette kunne også ske ved ”onkelordning”, hvor en borger fortæller
hvad Morud/kommunen kan tilbyde og spørger hvad den nye borger kan tilbyde.
Der kunne arrangeres en tur rundt i kommunen en gang årligt med afslutning på Søndersø Rådhus.
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Ved at byde nye borgere velkommen kunne man måske finde nogen, som vil indgå i bestyrelsesarbejdet, man kunne lade mulige interesserede være føl ved nogle bestyrelsesmøde, men måske ligger problemet også i at den ældre generation har været så glade for – og forpligtede over for - deres bestyrelsesarbejde, at de har glemt at lade nye
generationer komme til.
Indlægget udløste en livlig debat, og det blev understreget at nye tilflyttere også selv kan
tage initiativ. Til eksempel har flere nye tilflyttere i Himmelstrup budt naboerne til velkomstkaffe, i andre områder tager naboerne initiativ til en velkomst og endelig betyder
børn i dagpleje, børnehave og skole jo som regel en naturlig indføring i lokalsamfundet
Konklusion: Morud Lokalråd er i gang med at udfærdige en velkomstfolder, som i samarbejde med vandværkerne uddeles til alle nye tilflyttere. Om det skal være bestyrelsesmedlemmer fra lokalrådet eller nogle udpegede ambassadører, der afleverer folderen og
tager en snak med de nye tilflyttere, er endnu ikke besluttet.
Vigerslev IF har tidligere udsendt en folder om deres aktiviteter, og Morud Lokalråd kan
evt. også fortælle om deres virke, områdets mulige aktiviteter o.s.v. i Vitalitet.
Morud Lokalråd undersøger muligheden for en årlig rundtur både i sognet og i kommunen for nye beboere.

Hjemmeside: webmaster Jon Bøgelund Rasmussen gav en redegørelse omkring
hjemmesiden og understregede vigtigheden af, at medlemmerne oplyser ham om nyheder/aktiviteter af bred interesse (pr. e-mail eller skriftligt). Ofte hænger medlemmer et
opslag op eller udsender en skrivelse, og glemmer at få det på hjemmesiden,
www.morud.dk.
Fyens Stiftstidende og Områdeavisen henter flere af deres ideer til artikler på siden, så
det er bare at fodre hjemmesiden med lokale nyheder!
Bestyrelsen arbejder videre med finansieringen af hjemmesiden.
Foreningens PC: da ingen foreninger/institutioner har vist interesse for PC`en bliver den
stående i Langesø Hallen, efter den opstillede aftale.
Foredrag: Morud Lokalråd har fået afslag på en ansøgning hos Kommunens 5%-pulje,
men AOF vil evt. gerne indgå i et samarbejde om foredrag.
Åse-Gård.: interessegruppen ligger standby.
Der har været afholdt arkitektkonkurrence om gårdens anvendelse til børnehave o. lgn.,
som offentliggøres den 3. december.
Nye opgaver/arbejdsgrupper:
Dykkerkursus i friluftsbadet?
Desuden vil en gruppe forældre gerne genoplive fastelavnsfesten i forsamlingshuset, og
en beboer har tilbudt foredrag om personlig stil.
Lokalrådets bestyrelse holder sit næste møde torsdag den 10. januar 2002.

Referent Susanne Mann Skou
Bredbjerg den 12. december 2001
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