Morud Lokalråd
Tågerod søndag den 6. oktober 2002
Til medlemmerne af Morud Lokalråd
- samt naboer til Centret og Idrætsvej
Vi inviterer hermed vores medlemmer til det årlige efterårsmøde, som er et møde, hvor vi
1. tager en bred snak om problemer og gode ideer frem og tilbage over bordet,
2. beskæftiger os med vores hjemmeside, www.morud.dk, hvor god er den, hvordan bruger vi den
og hvordan kan den blive bedre, og
3. tager et aktuelt emne op.
Medlemsmødet holdes traditionen tro hos én af vores ikke-medlemmer, nemlig i menighedsrådets
smukke kørelade, lige ved siden af skovkapellet, og det sker
tirsdag den 29. oktober 2002 kl. 19.00.
Vores aktuelle emne i år er Moruds centrum, området hvor Centret og Idrætsvej krydser
Rugårdsvej. Er vi tilfredse med dens udseende ? Er der behov for at gøre noget for at gøre – og er
der en vilje til det ?
Vi vil på mødet præsentere et udspil til, hvordan området både kan blive mere indbydende og mere
trafiksikkert – også uden 10 mio. kroner. Det er et – synes vi selv - spændende projekt, som bærer
arbejdstitlen TORV, og som det vil tage et par år at få sat i gang, bl.a. fordi både amt og kommune
skal være med på de ting, som skal laves.
Vi vil gerne lægge op til, at I i jeres bestyrelser/foreninger/institutioner forsøge at finde folk med
interesse i sagen. Det kunne være Morud Borgerforening, idrætsforeningen samt daginstitutionerne
og andre, der kunne se en idé i, at den vej, som stort set alle børn og voksne skal passere på vej til
sport, skov og friluftsbad bliver gjort sikrere. Vi gør i år den undtagelse, at vi inviterer de nærmeste
naboer i området med til mødet. De skal i hvert fald vide, hvad der er i gang, og måske har nogle af
dem nogle gode ideer.
Det vil være rart, hvis enten pr. telefon til formanden, telefon 65 96 49 96 eller mail
larsroger@worldonline.dk meddeler, om I kommer eller om i ikke gør.
Med venlig hilsen
Morud Lokalråd
Lars Roger Sørensen, formand
Af andre arrangementer i denne vinter er der:
Debatmøde i Morud Forsamlingshus mandag den 18/11 kl. 19.00 med titlen ”Kommunesammenlægning/-samarbejde”. Borgmester Erik Hansen (S), som ikke ønsker sammenlægninger,
og Lars Chr. Lilleholt (V), medlem af Odense Byråd og af Folketinget, og som allerede har dømt os
som en fremtidig del af Odense kommune, er indledere.
Whisky-smage-aften – endnu uden dato

