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Bestyrelsen:  

Mogens Jørgensen, Martin Hestnes, Jon Rasmussen, 

Preben Jensen, Thomas Mrzyglod 

Suppleanter:   - 

Jette Rhode 

Afbud: Preben 

Referent: Jon 

Dato:  mandag 12.12.2022 
 

Tid:  18.00- 21.00 

Sted:  Langesøhallerne  

5462 Morud 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 6 2022 

 

Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

1. Velkomst   Mogens 

2. Godkendelse af dagsorden   Mødeleder 

3. Godkendelse af referat fra seneste møder  Mogens 

4. Økonomi, status  Alle 

5. Indsatsområder 

a) Møde med de valgte lokalpolitikere 2.2.23. kl. 
19.00, dagsorden for mødet: emner 

b) Bybus til og fra Morud, fejring af fødselsdag ? 

c) Evaluering af tiltag for Støjdæmpning 
Søndersøvej.  

d) Lysning af å-løbet. 

e) Udbygning af fjernvarmen i Morud 

f) Ny butik i Morud 
g) Etablering af lysregulering i Morud, status 

h) Opsætning af El-bil ladestander, status 

i) Valg af tovholder til opsætning af plakater i 

plakatsøjler 

 

a: Godkendelse 
b: drøftelse/ 

beslutning 

c: det videre 
arbejde, hvordan og 
hvilke initiativer ? 
d: orientering 

e: status 

f: Godkendelse af vi 
som Lokalråd 
fastholder neutralitet 
i forhold til 
etablering. 
g: status 

h: status 

i: valg / beslutning 

 

a: Mogens 

b: Mogens  

c: Mogens/alle 
d: Preben, alle 
e: Preben/alle  
f: Mogens/alle 
g: Mogens/alle 
h: Mogens 

i: Mogens 

  

 

 

6. Sager til drøftelse / beslutning 

a) Kontakt til ny annoncør på Morud.dk 

b) Nye medlemmer af Morud Lokalråd 
Skovbrynet, er der en forening ? 

c) Ungdomsskole tilbud i Morud i samarbejde 
med Veflinge Lokalråd. Vi ønsker etablering i 
klubhus eller på skolen, som beskrevet medio 
2023. Status 

d) Sociale arrangementer Bredbjerg & Farstrup & 
Rue 

e) Legeplads i Bredbjerg 

f) Afholdt vi et offentligt møde i forbindelse med 
folketingsvalget den 1. november ? 

g) Trafiksikkerhedsudvalget, status 

 

 

 

 

a: forslag 
b: orientering 

c: orientering 

d: beslutning 

e: orientering 
f: orientering 
g: drøftelse / 
beslutning 

 

 

a: Mogens/alle 

b: Thomas 

c: Mogens/alle 

d: Mogens/alle 

e: Thomas/Mogens 

f: Mogens 

g: Martin/alle 
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Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

7. Meddelelser  

a)  

  

a: til efterretning 

b: orientering 

 

a: Mogens 

b: Jette 
 

   

8. Næste møde:  

 

Møder frem til 
generalforsamling 
2023 

Alle 

9. Eventuelt  Alle 

 

 

Referat 

 

Action (Hvem?) 

1. Velkomst 

  

Mogens 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Punkt med eventmidler tilføjet som 5.j 

Mogens 

3. Godkendelse af referat fra seneste møder 

Referat fra 10. oktober 2022 godkendt 

 

4. Økonomi 

Ikke behandlet, pga. afbud fra kasserer 
Opkrævninger udsendt for annoncering og kontingent 

Mogens 

5. Indsatsområder 

a) Møde med de valgte lokalpolitikere 2.2.23. kl. 19.00, dagsorden for 
mødet: emner 
Alle lokalpolitikere har accepteret. 
Dagsorden/emner: 
- Se punkter fra sidste referat.  
- Lastbilparkering 
Forberedelse på næste bestyrelsesmøde lige inden mødet i januar. 

b) Bybus til og fra Morud, fejring af fødselsdag? 
20. januar 2023. 10-års fødselsdag. Jon taler med Søren Tamberg og 
Dagli’ Brugsen/René. Kontakter FynBus: Kristina/Martin Krogh    

c) Evaluering af tiltag for Støjdæmpning Søndersøvej.  
Mindre indrømmelse: 60 km syd for rundkørslen på Søndersøvej 
Andre politikredse er mere åbne for hastighedsnedsættelse. Tror ikke at 
der er mere at gøre. 

d) Lysning af å-løbet. 
Møde i dag den 12.12.2022:  Mogens (i stedet for Preben), Knud P, 
Stefan Hestbech/Nordfyns Kommune. Hans Berner også inviteret, men 
dukkede ikke op.  
Vi taler om Strækningen fra Broen til vandløbet fra Åbakkevænget. 
Stor velvilje fra Kommunen. Knud P fortsætter dialogen, mhp. aftale 
med Hans Berner, tidsplan mm.  
 

e) Udbygning af fjernvarmen i Morud 
Møde i T&M. Flere områder fravalgt, fx Birkevej, Skovgårdsparken og 
Rosenholmgrenen. Her må beboerne selv kontakte Fjernvarme Fyn, 

 

 

a) Mogens 
 
 
 
 

b) Jon 
 
 

c) Martin 
 
 
 
 

d)  Mogens 
 
 
 
 
 
 
 

e)  Martin 
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Referat 

 

Action (Hvem?) 

ifølge Henrik Boesen.  
Martin kontakter Fjernvarme Fyn/Jakob Storm Rasmussen. 

f) Ny butik i Morud 
Intet nyt 

g) Etablering af lysregulering i Morud, status 

Svar fra Henrik Boesen: Spadestik primo 2023, hvis økonomi inden for 

eksisterende ramme. Afventer budgetudmøntningsplanens 

godkendelse. Med på møde den 2.2.2023 

h) Opsætning af El-bil ladestander, status 

Er nu opsat af Clever på idrætsforeningens p-plads, tæt ved krydset 

i) Valg af tovholder til opsætning af plakater i plakatsøjler 

Keld Vrå vil gerne fritages. Jette overtager opgaven indtil videre. Ny 

vejledning sættes op. 

j) Eventmidler 2023. 

25.000 kr. til lokalrådet til events i 2023. 

Emner: 

- Busfødselsdag 

- Sommerarrangement med andre foreninger. Det kunne fx være Skt. 

Hans. Morud Kunstdage, foredrag, koncerter 

Opslag på Lokalrådets Facebook side. Deles på Morud-siden.  

 

 
 
 
 

f)   

g)  Mogens 
 
 
 

h)  Mogens 

i)  Jette 
 
 
 

j)  Mogens 

 

6. Sager til drøftelse 

a) Kontakt til ny annoncør på Morud.dk 
Ny annoncør kontaktes af Mogens 

b) Nye medlemmer af Morud Lokalråd 

Skovbrynet, er der en forening? 
Afventer 

c) Ungdomsskole tilbud i Morud i samarbejde med Veflinge Lokalråd. Vi 
ønsker etablering i klubhus eller på skolen, som beskrevet medio 2023. 
Status 

Politisk besluttet at der gives 300.000 kr. til skoledistrikt Havrehed 
(Morud og Veflinge) som éngangsbeløb. Ungdomsskolen er i gang med 

at forberede klub tilbud.  
Udgifter til drift undersøges. Møder i gammel arbejdsgruppe 
genoptages. Initiativ: Mogens 

d) Sociale arrangementer Bredbjerg & Farstrup & Rue 
Intet nyt.  

e) Legeplads i Bredbjerg 

Landdistriktsrådet er positiv stemt for tilsagn om støtte, men 
ansøgning skal komme fra Bredbjerg via Landdistriksrådet (ikke 
Morud) 

f) Afholdt vi et offentligt møde i forbindelse med folketingsvalget den 1. 
november? 
Vi nåede det ikke, så desværre intet arrangement 

g) Trafiksikkerhedsudvalget, status 

Intet nyt 

 

 

a) Mogens 

b)   

c) Mogens 
 
 

d)   
 
 
 

e) Thomas + 
Mogens 
 
 
 

f)   
 

g)  
 

 

7. Meddelelser  
Bestyrelsen har valgt at lukke E-sports afdelingen under idrætsforeningen ved 
næste generalforsamling. 
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Referat 

 

Action (Hvem?) 

 

Nyt møde med Administrationen bør aftales (sidste år var det i uge 9). Overvej 
emner. 

 

Ugeavisen Nordfyn vil gerne lave artikel om Lokalrådets arbejde. 

 

8. Næste møde 

Møder frem til generalforsamling 2023 

 
19. januar 2023, kl. 19:00 i Langesøhallen 

 

 

9. Eventuelt 

IAB 

 

 


