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I. Velkomst.
Bente bød velkommen til de fremmødte bestyrelsesmedlemmer og gæsten
Jørgen Meier-Sørensen.
Som dirigent og stemmetæller blev Lisbeth valgt.
II. Formandens beretning.
(Kan læses nederst i dette dokument.)
Beretningen blev godkendt.
Bemærkning til beretning: Jørgen opfordrede foreningen til at søge LAC
gruppe i mulige situationer.
III. Regnskab og medlemsbidrag.
Regnskabet blev gennemgået af kasseren og godkendt.
Medlemsbidraget er uændret.
IV. Behandling af indkomne forslag.
Lys på ”banestien” – Der er mange mørke steder på stien. – Bente skriver et
brev til kommunen om problemet.
V. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Genvalgte bestyrelsesmedlemmer: Steen, Jesper og Bo.
Det blev godkendt, at Mette indtræder i bestyrelsen for Susanne, som i en
periode ønsker at være suppleant.
Bestyrelsen fortsætter herefter således:
Formand: Bente
Næstformand: Lotte
Kasser: Steen
Sekretær: Bo
Medlemmer: Jesper, Mette, Jette
Suppleanter: Lisbeth og Susanne
VI. Valg af 2 suppleanter.
Valgte suppleanter: Lisbeth og Susanne.
VII. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
Genvalgte revisorer: Knud Erik Kristiansen og Klaus Ølund.
Genvalgte suppleanter: Ken Bergstedt og Mette Schelhart.

VIII. Eventuelt.
Lisbeth har fundet en ny hjælper til fastelavn.
Lisbeths svigerdatter vil gerne hjælpe med programmet igen næste år, men
ønsker originale billeder, da det giver et bedre resultat.
Lotte synes, at vi skal søge LAC-gruppen til ny gynge på naturlegepladsen.

Referent: Lotte Baunkjær

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Morud borgerforening
2007.
Mit første år som formand for Morud Borgerforening er gået og det har været et
spændende år med mange nye oplevelser. Jeg tog over efter Lotte som ikke ønskede
at fortsætte som formand efter 6 år på posten. I den forbindelse vil jeg gerne takke
Lotte for hendes store indsats gennem årene. Hun er heldigvis stadig aktiv som
næstformand. Vores bestyrelse fik også 3 nye medlemmer sidste år. Jette Rohde
Jensen, Susanne Gram og Lisbeth Jensen. En stor velkomst til jer og vi er glade for at
I stillede op.
Årets første arrangement var Halloweenfesten på skolen. Der kom ca. 98 børn fra
årgangene 2. til 6. klasse.
Desværre gav det igen underskud, men der er efterhånden opbygget så stort et lager af
pynt og rekvisitter at vi håber på det vender i de følgende år.
Næste arrangement var Jul i Morud som blev en succes igen i år. Forsamlingshuset
var fyldt med udstillere og julestuen var dagen igennem godt besøgt. Årets julemand
var Flemming Schou Christensen, som gjorde et flot stykke arbejde med at tænde
byens juletræer og dele godteposer ud. Da vi igen i år ikke tog entre i
forsamlingshuset gav det et mindre underskud.
Fastelavnsfesten i februar blev ikke så stor en succes som det plejer at være, men den
havde også alle odds imod sig. Dels lå den i vinterferien hvor mange børnefamilier
var udenbys og dels var vejret lige den weekend bogstaveligt talt på glatis. Hele
Morud var dækket af et tykt isslag. Til trods for det gav fastelavnsfesten et lille
overskud.
I foråret deltog jeg i lokalrådsmødet hvor de 2 vigtigste emner var udbygningen i
Langesø Hallen og trafiksaneringen omkring centeret i Morud.
Udbygning af hallen var også på dagsordenen da Langesø Hallen holdt
generalforsamling i foråret.
En del af underafdelingerne er nu så store at det kniber meget med pladsen både for
udøverne og for deres redskaber.

Over sommeren har Lotte, Mette og jeg deltaget i informationsmøder og stiftende
generalforsamling for Lokale Aktions Grupper – Nordfyn (LAG). Fiskeriministeriet
har afsat et beløb som LAG kan søge at få råderet over i forbindelse med projekter på
Nordfyn. Fra Morud og omegn blev Flemming Schou Christensen og Frands
Frandsen valgt ind i bestyrelsen.
Sommeren kulminerede med vores flotte Skt. Hans fest som var en stor succes. Da
Skt. Hans i år faldt på en lørdag havde vi valgt at gøre lidt ekstra ud af det. Den
kummerlige trio underholdt med god musik og vejret viste sig fra sin bedste side. Vi
havde et flot fremmøde og baren måtte på et tidspunkt melde alt udsolgt.
Vores naturlegeplads har i år fået egne gartnere, som er Mette og Per Jensen,Veflinge.
De har sommeren igennem sørget for at holde græs, ukrudt og affald nede således at
naturlegepladsen altid fremstår præsentabelt. Kort efter sommerferien afholdt vi
arbejdsdag på naturlegepladsen, som trods et skuffende fremmøde, resulterede i at
man igen kan gå gennem labyrinten og over åen. Vi fik beskåret pilehækken ganske
betydeligt.
I løbet af året blev vi kontaktet af Torvegruppen i forbindelse med etablering af
beplantning på Idrætsvej.
De var interesseret i at høre om vi ville sponsorere et mindre beløb til beskyttelse af
nyplantede træer. Vi kom med et bud, men har efterfølgende ikke hørt fra dem. Det
kan skyldes at projektet er udskudt, da der nu er ved at blive bygget nye boliger på
Idrætsvej.
Det var i store træk årets gang i Morud Borgerforening. Tak.

