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Dagsorden og referat:
1. Valg af dirigent
Keld Vrå blev valgt
2. Bestyrelsens beretning
Formand Bente Kærgaard aflagde følgende beretning:
Sæson 2009/2010 blev en meget stille sæson i Morud Borgerforening. Året blev præget af
aflysninger på vores ellers så populære arrangementer.
Halloweenfesten for 3.-6. klasse måtte aflyses, da Klubben havde valgt at lægge et
Halloween arrangement med overnatning på skolen, i samme weekend som vores. Med 2
fester, 2 dage i træk ville tilslutningen til vores fest (som var den sidste), være minimal, og
vi kunne derfor ikke se anden udvej end at aflyse.
Det næste arrangement som måtte aflyses, var julestuen i forsamlingshuset. Der var kun 5
udstillere, som havde lyst til at deltage i julestuen 2009, og det var simpelthen for lidt. Det
ville ikke være fair hverken overfor de besøgende, forsamlingshuset eller udstillerne, at
gennemføre arrangementet, og ville uden tvivl have givet et dårligt indtryk af den årlige
julestue. Derfor valgte vi at aflyse arrangementet i forsamlingshuset. Julemanden kom dog
forbi Morud, som han plejede, og tændte juletræerne overfor Brugsen, og denne del af
julearrangementet var da heldigvis ligeså velbesøgt som de tidligere år. Desværre for
julebelysningen og -hyggen, var der nogle ”kreative” personer i byen, der valgte at
ødelægge lysene på træerne midt i december. Det er desværre ikke noget, vi kan gardere os
imod, og vi håber, at det var en enkeltstående episode.
Også fastelavnsfesten, som i år faldt sammen med den årlige springtur til Bernstorffsminde
Efterskole, måtte aflyses. De tidligere arrangører ønskede ikke at fortsætte, og vi kunne ikke
finde nye friske kræfter, til at tage over. Vi håber, at aflysningerne får borgernes øjne op for
hvor vigtigt det er, at engagere sig i lokalsamfundet og støtte op om arrangementerne.
Årets store succes var Skt. Hans festen, som igen i år trak rigtig mange borgere ned i
Elledalen. Årets båltaler var Mette Hjoth, som havde skrevet en rigtig god tale til lejligheden.
Fællesspisningen blev igen i år et tilløbsstykke, og med Langesøkoret, som sang
Midsommervisen, var stemningen i top. Bålet og heksen blev futtet af, og gav desværre en
del flyvende gløder, der brændte hul i vores telt. Hullerne er lappet og tiden vil vise om
teltet skal udskiftes.
Vores fokus i år har især været rettet mod Naturlegepladsen. Bålhytten er pillet ned, for at få
udskiftet det træ, som er ødelagt af fugt og råd. Det er planen, at den kommer op igen til
foråret, når vejret tillader det, og vi har fået skiftet det ødelagte træ. Resten af pladsen har
fået foretaget den årlige oprydning og beskæring.

Morud Borgerforening forsøgte i foråret at lægge en opfordring ud på hjemmesiden til byens
borgere om at være mere aktive omkring vores arrangementer. Det gav desværre kun 2-3
henvendelser fra borgere, som tilbød deres hjælp. Ligesom idrætsforeningen har vi store
problemer med at tiltrække friske kræfter. Det er en skam, da det på langt sigt betyder, at
Morud Borgerforening måske ikke kan gennemføre de arrangementer, som byen har så stor
glæde af. Vi håber, at der er borgere i byen, som kan se vigtigheden i at være aktive i
lokalsamfundet, således at Morud Borgerforening kan bestå mange år endnu.
3. Regnskab og medlemsbidrag
Årets resultat blev et lilleunderskud på 526,14 kr.hvilket skyldes underskud på julestue,
skt.hans samt afholdelse af vælgermøde.
Foreningens forme er 45.931,21.
Kntingentet fastholdes på det nuværende niveau
4. Behandling af indkomne forslag
Bo R. Mussmann: §4 i vedtægterne ønskes præciseret med hensyn til annoncering af
generalforsamling i lokal presse. Begrebet ’presse’ mener bestyrelen kan omfatte morud.dk.
Hvis foreningens medlemmer er enige i dette, kan vi spare relativt høje omkostninger til
annoncering.
Forslaget kan ikke behandles før næste generalforsamling, da forslag til vedtægtsændringer
skal beskrives i indkaldelsen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lotte Baunkjær og jette R.Jensen blev genvalgt.
Bente Kærgaard udtræder af bestyrelsen.
Ingen ønskede at stille op til formandsposten. Foreningen er derfor uden formand indtil
bestyrelsen konstituerer sig på kommende møde.
6. Valg af suppleanter
Der var ingen kandidater. Bestyrelsen fortsætter uden suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
Knud Erik kristiansen og Klaus Ølund blev genvalgt
Ken Bergstedt og Mette Schelhardt blev genvalgt som revisorsuppleanter

8. Eventuelt
Diskussion om hvordan formandsposten kan besættes
Bente vil prøve at finde en afløser
Der kan hænges opslag op i skole og børnehaver. Sten Jensen vil lave et udkast som Bo
Mussmann gerne vil kommentere.
Der holdes konstituerende møde i bestyrelsen d. 11/1 2011.

