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Morud, den 1. december 2019 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, 
 

tirsdag den 3. december 2019, kl. 18.00 
Langesøhallerne 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. oktober 2019 
 

2. Økonomi 
 

3. Indsatsområder 
a. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19. Sidste nyt (MJ) 
b. Omlægning af morud.dk. Gennemgang af ny side (MH) 
c. Busbanden/Busser status (RG) 

Møde 17. december 2019, busfødselsdag 20. januar 2020, 
informationsmøde om Plustur/Flextur 21. januar 2020  

d. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR) 
Møde den 16. oktober 2019, møde med Veflinge Lokalråd 18. november 
2019, møde med kommunen 28. november 2019 
 

4. Aktuelle emner 
a. Events 2019/2020, status 
b. Biodiversitet, mail fra kommunen 

 
5. Nyt 

a. Opfølgning erhvervsdrivende 
b. Opfølgning medlemmer 

 
6. Evt.  

 
 
Jon Bøgelund Rasmussen 
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Referat af bestyrelsesmøde 3. december 2019 
 
Deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Martin Hestnes, Preben Jensen, Rasmus Gade, 
Keld Vrå, Mogens Jørgensen 

1. Referat af møde 1. oktober, godkendt. 
 

2. Økonomi 
Indestående i bank: 83.815,00. Vi (Lokalrådet råder over 81.115,00). 
Eventmidler: Bevilling 25,000,- for 2019 er der ikke forbrugt kr. 4.719,00. I løbet 
af 2019 har forsamlingshuset samlet forbrugt kr. 25.000,-.  

3. Indsatsområder 
a. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19. Sidste nyt (MJ) 

Mogens orienterede om høringssvar og vi ( DASH 19 samt Morud Lokalråd, 
synes godt om at cykelstien placeres på den nordlige side af Rugårdsvej. 
DASH 19 afholder opfølgende møder og i 2020 planlægges fællesmøde med 
Korup Lokalråd.  

b. Omlægning af morud.dk. Gennemgang af ny side (MH) 
Martin og lokalrådets medlemmer foretog en gennemgang af et oplæg fra/af 
Martin. Et notat med fokus punkter blev udarbejdet, der indgår i det videre 
arbejde med en relancering af hjemmesiden Morud.dk. Vi satser på at en 
relancering er klar til at blive offentliggjort den 24. december 2019. 
 
 

c. Busbanden/Busser status (RG) 
Der afholdes et planlægningsmøde den 19. december og heri indgår 
initiativer, der skal markere fødselsdagen for Bybussen og gøre opmærksom 
på de mange fordele der er ved daglig brug af bybussen til Odense. På 
mødet vil der forelægge statistik for dag-ugentlige brugere. Det aftaltes, det 
der spørges ind til resultatet af økonomien i driften til og fra Morud. Hvordan 
kan cykelsti og bus tænkes sammen, når Odense Letbane åbner indgår i det 
videre arbejde. Forslag til fødselsdags fejring modtager Rasmus Gade og 
Busbanden gerne. Busfødselsdag 20. januar 2020, informationsmøde om 
Plustur/Flextur 21. januar 2020. 
 

d. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR) 
Møde den 16. oktober 2019 
Udbygning omkring Langesøhallerne vil give mere pres på trafiksikkerheden 
omkring hele området, hvilket der er fokus på. 
Møde med Veflinge Lokalråd 18. november 2019,  
Fra Veflinge området er man bekymret omkring krydsning af vejene til og 
fra Morud. Det undersøges hvor stort et problem der er, og der gennemføres 
blandt andet trafikmålinger i området. 
møde med kommunen 28. november 2019 
Louise Rasmussen og Tom Hørmann, der kom ikke nye problemstillinger 
frem, alle udfordringer er kendte. I de næste par år er der afsat ret store 
summer til trafiksikkerhed og vi bør indtænke adfærds handlinger Der bør 
indtænkes en lysregulering i centrum af Morud ( Brugsen/hallen/bus 
holdepladser ). Der afholdes et opfølgende møde i januar 2020.   
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4. Aktuelle emner 
a. Events 2019/2020, status. Emnet udgik og gendrøftes i næste møde. 
b. Biodiversitet, mail fra kommunen. Emnet udgik og gendrøftes i næste møde. 

 
 

5. Nyt 
a. Opfølgning erhvervsdrivende. Emnet udgik og gendrøftes i næste møde. 
b. Opfølgning medlemmer. Emnet udgik og gendrøftes i næste møde. 

 
 

6. Evt. Næste møder:  
  afholdes den 14. januar 2020, kl. 19.00 og 18. februar 2020 kl. 19,00 
  Vi skal til næste møde komme med forslag til personer der vil indtræde i  
  Morud Lokalråd og udvalg. 
 
Referent: Mogens Jørgensen 
 


