Referat af medlemsmøde i Morud Lokalråd ti. den 29. oktober 2002 i Køreladen
Til stede: Fra bestyrelsen Lars Roger Sørensen, Knud Erik Kristiansen (+Brugsen), Flemming
Mølgaard (+ Veflinge-Vigerslev Jagtforening +Tågerod Vandværk +Vigerslev Sogns
Fugleskydningsselskab) og Jon Rasmussen (+Trøstrup Vandværk), Ole Hartung (VI), Svend Erik
Dons (Langesøhallen), Ulla Holm (Morud Børnehave), Grethe Nielsen (Morud Forsamlingshus),
Anne-Birgitte Bjerre (Morud Kunstdage), dagplejer Vinnie Sørensen, nabo til bymidten Bo
Mussmann , Mogens Petersen (Morud Borgerforening) og Poul Nielsen (Rue Borgerforening)
Dagsorden:
1) Bordet rundt, præsentation af personer og af, hvad der aktuelt sker i sognets foreninger af
plusser og minusser
2) Hjemmesiden, hvad sker der, hvordan kan den bliver bedre
3) Bymidten, Torvet i Morud – debat om mulighederne
1) Morud Kunstdage var godt tilfreds med årets arrangementer og bl.a. dekoreringen af
skateboardrampen ved hallen. Foreningen har problemer med økonomien, bl.a. fordi man ikke må
tage entre til koncerter i Skovkapellet, en klausul skulle forhindre det. ML undersøger, hvilke
klausuler der er,
Bo Mussmann var kommet pga af punktet om torvet og antydede sig villig til at gå ind i et arbejde.
Morud Børnehave fortalte om udegruppen på Åses Gård, som der af personalemæssige årsager er
problemer med at opretholde.
Dagplejerne har problemer med at skaffe lokaler til legestuen en formiddag om ugen,
Langesøhallens mødelokaler kunne være en mulighed.
Morud Borgerforening er kommet godt i gang, så godt at man har kræfter til at gå ind større sager
som eksempelvis torvet.
Idrætsforeningen aflyser julemessen af mandskabsmæssige årsager, og desuden mangler man en
formand for aktivitetsudvalget, som skaffer pengene. Ændringer på vej i Solsikkefesten, man vil
gerne afsætte naturlegepladsen til borgerforeningen, med sponsorcykelløb den 10/5-03, idrætsdag
for Merlin den 15/6-03 og med reklamer ved fodboldbanerne.
Langesøhallen har renoveret det ydre og har svagere udlejning en tidligere.
Jagtforeningen har fusioneret med Veflinge under navnet Veflinge-Vigerslev Jagtforening.
Forsamlingshuset har fået ny forpagter.
2) Webmaster Jon Rasmussen kunne konstatere et stigende brug af www.morud.dk - op imod 70
hits om dagen, og varslede et nyt design. Der er sponsorer nok til at holde hjemmesiden kørende,
men der efterlyste fra foreningerne flere ting til nyhedssiderne. Desuden skal foreningerne løbende
tjekke, at oplysningerne er aktuelle.
3) Et forslag fra Leif Darum om et kommende torv var udgangspunkt for en debat om en fremtidig
indretning af bymidten, hvor de to nøgleord er 1) trafiksikkerhed for de gående (børn) der skal
krydse Rugårdsvej på vej til og fra idræts- og fritidsfaciliteter, og 2) forskønnelse af bymidten.
Der var bred enighed om, at der er behov for, at der skal ske noget. Der var ikke enighed om, hvad
der skal ske, men Idrætsforeningen, nabo Bo, Morud Borgerforening, Knud Erik Kristiansen fra
Brugsen og Morud Lokalråd samt Ulla Holm fra Morud Børnehave ytrede interesse for at gå ind i et

udvalg. Det aftaltes, at foreningerne skulle gå hjem og finde interesserede folk, og Ulla Holm
indvilgede i at kontakte byens øvrige institutioner for evt. at finde en fælles person til udvalget.
Så snart der er meldt tilbage, nedsættes udvalget, og arbejdet starter. Det handler i første omgang
om at finde ud af, hvad der er muligt, det vil sige hvad de enkelte grundejere i området vil gå med
til, dernæst at finde ud af, hvordan tingene så kan løses og delvist sideløbende dermed og
efterfølgende at finde økonomien. Bl.a. blev det nævnt, at vi næppe kan regne med fuldt offentlig
støtte, altså skal vi selv ud at finde nogle penge.
Men alt det er fremtidsmusik. I første omgang skal vi have et udvalg af mennesker, der gider bruge
tid og energi på at finde mulighederne.
4) Under eventuelt sagde dagplejer Vinnie Sørensen, at hun jo strengt taget ikke havde ret til at
være med. Der var enighed om, at dagplejerne i sognet, hvis de vil og har brug for det, kan betragtes
som en arbejdsgruppe på linie med Åses Gård Gruppen og den tidligere fastelavnsgruppe. Det vil
være rart, hvis også dagplejerne er med i lokalrådets aktiviteter.
Derefter var mødet slut.

Referent Lars Roger Sørensen, Tågerod den 9. november 2002

