Morud Borgerforening
Generalforsamling d. 29/10 2009
Der var 6 fremmødte
1. Valg af dirigent
Keld Vrå blev valgt til dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning:
År 2009 har været et godt år i Morud Borgerforening. Året startede med Halloween-festen, som igen blev et
tilløbsstykke. Rigtig mange børn mødte op i flotte udklædninger og var med til at gøre aftenen festlig og sjov.
Kælderturen var som sædvanlig uhyggelig og fik sat en ”skræk” i de fleste af børnene. Softice-maskinen viste
sig at være et hit, som helt sikkert skal med de næste par år.
Årets Julestue i forsamlingshuset var lige så julet og hyggelig som den plejer. Med undtagelse af et par enkelte
nye deltager, var det stort set de samme udstillere der var med i år. Julemanden kom som sædvanligt forbi og
fik delt sine slikposer ud. For første gang gav julestuen overskud, da vi havde valgt at droppe avisannoncen.
Vi kan godt mærke konkurrencen fra de utallige julestuer, som efterhånden er dukket op, og vi forsøger at
gøre netop vores julestue, så attraktiv som mulig både for de besøgende og for udstillerne.
I det nye år afholdt vi traditionen tro fastelavn på skolen. Dette blev igen et af årets store tilløbsstykker, med
rigtig mange udklædte børn, deres forældre og bedsteforældre. Fastelavnsfesten gav igen i år overskud.
Morud Borgerforening modtog i december 2008 6000,- kroner fra FynboFonden til naturlegepladsen.
Pengene skulle primært gå til en ny gynge. Samtidig trængte både broen og bålhytten til en del reparationer. I
april blev der derfor indkaldt til arbejdsdag, hvor broen fik en gennemgribende restaurering. Labyrinten blev
klippet og repareret, den nye gynge blev hængt op og resten af naturlegepladsen blev trimmet. Selve
bålhytten skal der dog stadig gøres en del ved da benene er rådne og trænger til udskiftning.
I maj måned forsøgte Morud Borgerforening sammen med AOF at stable et arrangement på benene i
samarbejde med Bo Grønt i Morud. Arrangementet skulle afholdes i Bo Grønt i Morud og indeholdt et
foredrag om dræbersnegle samt et kursus i blomsterbinding og –krukkeudsmykning. Desværre var
tilmeldingen så dårlig at arrangementet måtte aflyses.
I forsommeren deltog Bente Kærgaard i Morud Lokalråds generalforsamling. Lokalrådet var på det
tidspunkt tæt på at blive opløst, da det ikke havde været muligt at besætte alle posterne i bestyrelsen. Morud
Borgerforening deltog derfor i generalforsamlingen, med det formål at overtage morud.dk i tilfælde af, at
lokalrådet nedlagde sig selv. Det lykkedes dog at få sammensat en bestyrelse og derved redde Morud
Lokalråd. Fra Morud Borgerforening blev Bente Kærgaard og Lotte Baunkjær meldt ind i bestyrelsen.
Morud Lokalråd mangler dog stadig et par enkelte suppleanter før bestyrelsen er fuldtallig.
Sommeren bød på sit flotteste vejr, da Skt. Hans bålet blev tændt den 23. juni. Fællesspisningen slog alle
tidligere rekorder med hensyn til deltagerantallet. Årets båltaler var Rasmus Gade, som holdt en flot tale
omkring emnet ”Morud”. Skt. Hans gav et flot overskud på 2000 kroner.
Morud Borgerforening vil hermed gerne takke alle vores medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer,
deltagere ved vores arrangementer og ikke mindst de mange hjælpere som hvert år leverer både tid og
kræfter for at få stablet nogle gode arrangementer på benene. Tak for året der er gået og på gensyn i det nye
år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Kassererens beretning
Årets resultat: 3.119,57 (sidste år -5.017,00)
Overskud på alle arrangementer undtagen halloween, hvilket skyldes indkøb af en række effekter, der
kan bruges fremover samt leje af diskotek, softicemaskine mm.
Der er pt. 148 medlemmer
Medlemskontingentet ændres til 125 kr. for almindelige husstande, mens kontingentet fortsætter
uændret for pensionister (50 kr)
For at øge medlemstilgangen kan man lave bedre PR i forbindelse med arrangementerne.
Man kan også bruge kontaktforældrene på skolen og i børnehaverne til at gøre opmærksom på
foreningen.
4. Indkomne forslag
Punktet bortfaldt da bestyrelsen ikke havde modtaget nogen forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Sten Jensen, Jesper Mikkelsen, Bo Mussmann og Keld Vrå blev valgt
6. Valg af suppleanter
Posterne kunne ikke besættes. Bestyrelsen vil gøre tiltag for at besætte posterne.
7. Valg af revisorer og suppleanter
Knud Erik kristiansen og Klaus Ølund blev valgt til revisorer
Ken Bergstedt og Mette Schelhart blev valgt som revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Intet at behandle under dette punkt.
9.

