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Bestyrelsen:  

Mogens Jørgensen, Martin Hestnes, Jon Rasmussen, 

Preben Jensen, Thomas Mrzyglod 

Suppleanter:   - 

Jette Rhode, Søren Grevelund 

Afbud: Jon og Søren  

Referent: Thomas 

Dato:  tirsdag 16.8.2022 
 

Tid:  19.00- 21.00 

Sted:  Langesøhallerne 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 4 2022 

 

Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

1. Velkomst   Mogens 

2. Godkendelse af dagsorden  Mødeleder 

3. Godkendelse af referat fra seneste møder  Mogens 

4. Økonomi  Alle 

5. Indsatsområdet 

a) Film om Morud v/ Leon ( NFK ). Seneste nyt  

b) Bybus til og fra Morud 

c) Støjdæmpning Søndersøvej. Orientering om 
indtryk fra møde med formand og næstformand 
for Teknik- Miljøudvalget Nordfyns Kommune 

d) Udbygning af fjernvarmen i Morud 

e) Nye butikker i Morud  
f) Hvordan kommer vi videre med: 

1. Ny gangbro over å parallelt med kørebroen 

2. Lastbilparkering i Morud, ophævelse af 

bekendtgørelse om tilladelse til 

lastvognparkering. 

g) Etablering af lysregulering i Morud 

 

 

a: Godkendelse af 
plan for 

filmoptagelser den 
25. august 

b: orientering og 
drøftelse af 
initiativer til at få 
flere til at tage 
bussen, nu hvor der 

er time drift til 
Morud 

c: orientering og 
status 
d: godkendt af 
teknik og 

miljøudvalget 

e: kommer til 
afgørelse på næste 

Kommunalbestyrelse
s møde.  

f: drøftelse 

g: status 

 

 

a: Mogens  

b: Alle i mødet  

c: Mogens/Martin 

d: Mogens, alle 

e: Martin / alle  

f: Mogens / alle 

g. Mogens 

  

 

 

6. Sager til drøftelse / beslutning 

a) Nye medlemmer af Morud Lokalråd  

IAB 

b) Ungdomsskole tilbud i Morud i samarbejde 
med Veflinge Lokalråd 

Forventer etableret til skolestart 2023 

c) Indkommende forslag fra Bredbjerg. (5000 kr. 
fra puljen ”Det gode liv på landet) 

Forslaget er godkendt, der må dog ikke bruges 
penge på en grillrist. 

 

 

 

a: Forslag  
b: orientering 

 

 

 

a: Mogens 

b: Mogens 
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Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

 

 

 

7. Meddelelser  

a) Borgerforeningen afholder møde 5. okt. med 
henblik på opløsning af foreningen. 
Søren Grevelund træder ud af lokalrådet.  

Lokalrådet takker Søren for hans store indsats. 

 

 
 
 
 

  

 

a: Mogens 
b: Mogens 

 

a: Mogens 
b: Mogens 

   

8. Næste møder: 10.10.2022 og 12.12.2022  

 

Møder frem til 
generalforsamling 
2023 

Alle 

9. Eventuelt  Alle 

 

 

Referat 

 

Action (Hvem?) 

1. Velkomst 

  

Mogens  

2. Godkendelse af dagsorden 

 IAB (Intet at bemærke) 

Mogens  

3. Godkendelse af referat fra seneste møder 

IAB 

Mogens  

4. Økonomi 

Indestående på drift konto. 56.600 

36.000 på Eventkonto   

2 x 5000 kr. til henholdsvis til Rue og Bredbjerg ”borgerforeninger”, er endnu 
ikke ansøgt/afsendt NB pkt. 6 C 

2 restancer. Rykkere er sendt. 

Preben  

5. Indsatsområdet 

a) Film om Morud v/ Leon ( NFK ). Seneste nyt  
Forslag til drejebog er fremsendt til Lokalrådet og godkendt. Lokalrådet 
Mødes ved Hallen den 25/8 kl. 1245 til let frokost og filmoptagelse. 
Mogens bestiller med ved Per. Tilmelding til Mogens seneste  den 23/8 
kl.1200 

b) Bybus til og fra Morud 
Stor tak til ”Busbanden” for den flotte indsats.  FYNBUS har en stand ved 
Solsikkefesten lørdag 27/8 i tidsrummet 10.00-13.00. 

c) Støjdæmpning Søndersøvej. Orientering om indtryk fra møde med formand 
og næstformand for Teknik- Miljøudvalget Nordfyns Kommune 

a) Mogens.  

 

 

 

 

b)Mogens 

 

 

c) Mogens og 
Martin 
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Referat 

 

Action (Hvem?) 

Møde med T&M: Lokalråd oplever imødekommenhed fra Teknik & 
Miljøudvalget.  

d) Udbygning af fjernvarmen i Morud 
Lokalrådet er yderst tilfreds med de kommunale fredskridt ift. 
Tokkerodparken og Frugthaven. 

e) Nye butikker i Morud 
Lokalrådet følger processen, og bakker op om endnu en dagligvarebutik. 

f) Hvordan kommer vi videre med: 
1. Ny gangbro over å parallelt med kørebroen 

Lokalrådet dropper for nuværende planen om en ny gangbro. Lokalrådet vil 
arbejde for en åbning / oprensning af åen i en afstand  75-100 meter fra 
eksisterende bro.  
2. Lastbilparkering i Morud, ophævelse af bekendtgørelse om tilladelse til 
lastvognparkering. 
Lokalrådet har forsat ønske om ophævelse af bekendtgørelsen og har derfor 
nævnt problemet for Teknik og Miljøudvalget.  
Forslag til lastbilparkering ved rastepladserne på Rugårdsvej samt 
Søndersøvej  

g) Etablering af lysregulering i Morud 
Lokalrådet agter at bruge puljen fra ”byfornyelse” 2 millioner til 

projektet. 

 

 

d) Preben 

 

e)Mogens, alle  

 

 

f) 1 Preben 

 

 

f)2 alle  

 

 

 

g)alle 

6. Sager til drøftelse 

a) Nye medlemmer af Morud Lokalråd  

IAB 

b) Ungdomsskole tilbud i Morud i samarbejde med Veflinge Lokalråd 

Forventer etableret til skolestart 2023 

c) Indkommende forslag fra Bredbjerg. (5000 kr. fra puljen ”Det gode liv 
på landet) 

Forslaget er delvist godkendt, der må ikke bruges penge på en grillrist. 

 

 

 

  

7. Meddelelser: 

a) Borgerforeningen afholder 5. oktober ekstraordinær generalforsamling 
med henblik på opløsning af foreningen.  

b) Søren Grevelund har efter eget ønske valgt at træde ud af lokalrådet.  

Lokalrådet takker Søren for hans store indsats. 

 

 

8. Næste møder: 10.10.2022 Kl1800 Farstrup møbelfabrik og 
12.12.2022  

 

 

 

9. Eventuelt 

 

 


