Referat fra Borgerforeningens generalforsamling d. 30/10 2008

Tilstede: 9

Valg af dirigent:
Bente Kærgaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Generalforsamlingen blev annonceret i Lokalavisen Nordfyn d. 7/10.

Formandens beretning:
Den 27. maj 1968 gik en håndfuld borgere sammen om et projekt som skulle skaffe gadebelysning til Morud.
Det blev starten på Morud Borgerforening som i år kan fejre sit 40 års jubilæum. Et stort tillykke til Morud
Borgerforening.
Morud Borgerforening har udviklet sig meget siden dengang. I dag er vi især kendt for vores mange
traditionsrige arrangementer for byens borgere.
Året startede da også med et af vores faste højdepunkter, nemlig julestuen i forsamlingshuset. Ligesom de
foregående år kom der mange udstillere og besøgende. Juletræerne foran Brugsen blev tændt, og julemanden
kom endnu engang forbi og delte godteposer ud, denne gang dog uden sit telt, da blæsten var for kraftig den
dag.
Det næste arrangement løb af stablen i februar hvor skolen blev fyldt af børn i alle mulige udklædninger til
fastelavnsfesten. Desværre kolliderede fastelavnsfesten med den årlige tur til Bernstorffsminde Efterskole for
byens springhold, og der mødte derfor ikke så mange børn op som de foregående år.
Alligevel blev fastelavnsfesten ligeså hyggelig for både børn, forældre og bedsteforældre som den plejer.
I foråret kom der en udskiftning i bestyrelsen, da suppleant Susanne Gram ikke ønskede at fortsætte. I stedet
indtrådte Kjeld Vrå som suppleant i bestyrelsen. Kjeld har i flere år været med til at arrangere Halloweenfest
og var derfor ikke helt ukendt i Morud Borgerforening.
I forbindelse med omdelingen af dette års trykte program, blev alle de nye udstykninger i Æblehaven taget
med samt, for første gang, også Bredbjerg. Det skulle gerne resultere i flere nye medlemmer.
Morud Borgerforening blev i forsommeren kontaktet af bestyrelsen fra Adamsminde Børnehave som var
interesseret i at bygge en multibane på børnehavens grund. Vi gik med i projektet om at søge 150.000,kroner gennem LAG til det gode formål. Men det gav desværre ikke resultat.
Ligeledes har vi ansøgt forskellige fonde og puljer for at skaffe penge til en renovering af naturlegepladsen
ved friluftsbadet. Det gav desværre heller ingen resultat i denne omgang, men vi fortsætter med at søge.
Naturlegepladsen trænger til en kraftig renovering hvis den fortsat skal kunne benyttes af byens børn og unge
samt deres forældre.

I anledning af jubilæumsåret besluttede bestyrelsen at fejre det med en jubilæumsfest i byens forsamlingshus
lørdag den 24. maj, 3 dage før den officielle fødselsdag. Ideen var en hyggelig fest med god musik og en
lækker buffet sammen med gode venner eller naboer. Desværre var tilslutningen blandt byens borgere ikke
tilstede. Der kom kun 7(!!) tilmeldinger til festen, og bestyrelsen havde derfor ikke andet valg end at aflyse.
Om det var det royale bryllup samme eftermiddag eller Melodi Grand Prix’et om aftenen der var skyld i den
manglende tilslutning vides ikke. Men det der skulle have været årets højdepunkt og en god anledning til at
udbrede kendskabet til Morud Borgerforening, blev en stor skuffelse.
Til gengæld var tilslutningen til det næste arrangement, Skt. Hans festen, lige så god som forrige år. Igen var
blæsten ikke på vores side og det store bål kunne derfor ikke tændes, da der var fare for at ilden kunne sprede
sig til de levende hegn rundt om pladsen. I stedet for blev der hurtigt lagt et mindre bål til rette i et hjørne
med læ, så heksene kunne hjælpes på vej til Bloksbjerg.
Årets taler var rektor ved Nordfyns Gymnasium Jørn Aarup-Kristensen.
Årets sidste arrangement blev en rigtig gyser. Halloweenfesten på skolen måtte i år flyttes ud af
gymnastiksalen, da foldedøren midt i salen var i stykker og ikke kunne åbnes. I stedet blev gangarealerne
inddraget, hvilket gjorde arbejdet lettere for udsmykningsholdet, desværre gav det også anledning til mere
uro og spredning for de 90 børn som mødte op.
Kælderturen var igen i år rigtig uhyggelig, og var for mange af børnene festens højdepunkt.
Morud Borgerforening ser tilbage på et godt og spændende jubilæumsår og håber at der vil være større
opbakning blandt vores medlemmer til vores 50 års jubilæum om 10 år.

Kassererens beretning:
Der var ved regnskabsårets afslutning 148 medlemmer, heraf 27 pensionister
Indtægter: 16.961,51. Udgifter: 21.978,86. Årets resultat var således -5017,35 kr, hvilket skyldes underskud
på julestuen samt nødvendige nyanskaffelser.

Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lotte, Mette og Bente genopstiller og blev genvalgt

Valg af suppleanter:
Lisbeth og Keld genopstiller og blev genvalgt

Valg af revisorer:
Begge genopstillede og blev genvalgt

Valg af revisorsuppleanter:
Begge genopstillede og blev genvalgt

Evt.
Intet at behandle under punktet

