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Bestyrelsen:  

Mogens Jørgensen, Martin Hestnes, Jon Rasmussen, 
Preben Jensen, Thomas Mrzyglod 

Suppleanter:   - 

Jette Rhode, Søren Grevelund 

Afbud: Jon & Jette 

Referent: Martin 

Dato:  tirsdag 1.2.2022 

Tid:  19.00- 21.00 

Sted:  Langesøhallerne 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 1 2022 

 

Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

1. Velkomst   Mogens 

2. Godkendelse af dagsorden   Mødeleder 

3. Godkendelse af referat fra seneste møder Møde 27.10 
Mødet 7.12 ikke 
afholdt 

Mogens 

4. Økonomi 
 

a) Donation Landdistrikts rådet kr. 5000,- 
Midlerne skal bruges til: ”Det gode liv i 
landdistrikterne” 

 

 Alle 

5. Indsatsområdet 

a) Ny bebyggelse i Morud, behandling af forslag 

om etablering af fortov og busholdeplads på 

strækningen langs med bebyggelse langs 

Rugårdsvej. 

b) Morud 600 år, evaluering 

c) Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd 

Drøftelse af emner fra dialogmødet med NF 

kommune den 27. januar  

d) Støjdæmpning Søndersøvej 

e) Ungdommen i Morud, ungdomsskolens 

etablering i Morud 

f) Byudviklings planen af september 21. Har 

modtaget plancher og PDF fil. Afholdelse af et 

medlemsmøde, for at tage hul på ideer og 

forslag til hvordan kan vi bruge de ca. 2 mill. Kr. 

der er afsat fra 2020 & 2021 til forskønnelse af 

Morud . 

g) Vedligehold af data på hjemmesiden 

 

 

a: seneste nyt 

b: evaluering 
c: orientering om 
emner der blev 
drøftet i møde 27. 
januar og det 
fremadrettede 
arbejd. 
d: orientering   
e: status, forslag til 
deltagere 

f: Valg af 
medlemmer til at 
arbejde med 
udviklingsplanen 

g: hvem opdaterer ? 

 

 

a: Mogens / alle 

b: Alle i mødet  
c: Mogens/Martin 

d: Martin & Mogens 

e: Martin / alle  

f: Mogens / alle 

g. Mogens 

 

6. Sager til drøftelse 

a) Henvendelse fra Nordfyns Kommune om 

lyskryds Rugårdsvej / Idrætsvej 

b) Lastbilparkering i Morud / byzone 

 

a: Mulig sammen 
kædning af 
anlæggelse af 
lyskryds i Morud, 
sammen med 

 

a: alle 

b: alle 

c: Mogens 

d: alle 
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Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

c) Valg af ansvarlig for opsætning at plakater på 
infotavlen. 

d) Nye medlemmer af Morud Lokalråd  

e) Morud Borgerforening 

f) Seneste nyt om forbedringer ved den ” grønne 
kile ”. 

g) Ny film om Morud, og hjælp til hjemmeside v/ 
henvendelse fra NF kommune v/ Hanne Bille 

h) En screening af yderligere udbygning af 
fjernvarme i NF kommune er modtaget med en 
invitation til deltagelse i møde fredag 4.2.22 

 

anlæggelse af 
lyskryds ved 
Dagstrupkrydset, 
Slettensvej ved 
Otterup  
b: Beslutning  

c: Drøftelse 

d: opdatering 

e: ny repræsentant 

e: alle 

f: alle 

 

7. Meddelelser  

a) Cykelsti mod Odense, drøftelse med Korup 
Lokalråd 

b)  

 
 
 
 

  

 

 

a: Mogens 
b:  

 

 

a: DASH 19 ? 
b:  

   

8. Næste møder Møder frem til 
generalforsamling 
2022 

Alle 

9. Eventuelt  Alle 

 

 

Referat: 

 

 

1. Velkomst 

2. Dagsorden 

a.  Godkendt med tilføjelse af 2 ekstra punkter 

3. Referat fra seneste møde  

a. godkendet 

4. Økonomi 

a. Alle restanser er betalt 

i. Ud over 500kr udestående ved 2 medlemmer 

b. 67500 kassebeholdning 

c. 36000 eventmidler 

d. Det er foreslået at benytte 5.000kr per by til Rue, Farstrup, Bredbjerg i forbindelse 

med ”Det gode liv i landdistrikterne” 

5. Indsatsområde 

a. Fortov fra hallen til skolen 

i. Der indsendes forslag til kommunen om at der etableres fortov fra den nye 

bebyggelse (overfor hallen) og frem til skolen. Planen om et nyt busstoppe 

sted på samme strækning, droppes 

b. 600 år for Morud 
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i. Der er stadig midler til at kunne afholde f.eks. et Tatoo, men Mogens 

meddeler at der er behov for flere ressourcer til at stå for planlægningen 

ii. Danmarksmesterskabet i ballonflyvning var en stor succes 

iii. Cykelsti, Søvsø, Bjarne Hastrup, stand-up var gode arrangementer  

iv. Generelt har der været en fin modtagelse af 600 året for Morud 

c. Hastighed på Søndersøvej 

i. Grundejerforeningen i den sydlige del af søndersøvej har samlet 

underskrifter og indsendt til Transportministeriet 

d. Støj dæmpning langs Søndersøvej 

i. En mulighed kunne være at en lavere støjvæg kunne tage en stor del af 

dækstøjen 

ii. Hastigheden skal ned og der ønskes fortsat en støjdæmpende tunnel, som 

også vil kunne tage lysgenerne 

e. Ungdommen i Morud 

i. Skoleinspektøren og Thomas ønsker at deltage 

ii. Der afventes melding omkring deltagelse fra skolebestyrelsen og elveråd 

iii. Formanden for idrætsforeningen kunne være en mulig deltager 

f. Byudviklingsplan 

i. Planerne lægges ud i hallen til fri afbenyttelse 

ii. Der er fokus på at få udvidet den grønne kile 

iii. Det drøftes at benytte en del af de 2 millioner til udbygning af en ny gangbro 

til Idrætsvej over åen  

g. Data på hjemmesiden 

i. Vi skal hjælpe hinanden med at opdatere data på hjemmesiden 

6. Sager til drøftelse 

a. Lyskryds 

i. Der gives tilsagn om at vi gerne deltager i udarbejdelse af lydkryds 

b. Lastbilsparkering 

i. Sagen er endnu ikke løst, vi ønsker at det fjernes fra bekendtgørelsen at der 

kan parkeres i Morud med Lastbil 

c. Opsætning af plakater på infostander 

i. Keld Vrå er fortsat informationsansvarlig 

d. Nye medlemmer 

i. Ikke nogen nye medlemmer 

e. Morud Borgerforening 

f. Forbedringer af den grønne kile 

i. Der har været en besigtigelse lokalt og planener ser rigtig godt ud 

ii. Der skal ske en ny opmåling langs kilen for at sikre skel står korrekt 

iii. Der ønskes opsat mere belysning omkring broen 

g. Udarbejdelse af en videofilm og hjemmeside for Morud 

i. Kommunen har entreret med en fotograf som kan udarbejde en film for 

Morud 

ii. Det drøftes hvad en film kunne omhandle 

iii. Der gives tilsagn om at vi gerne vil have lavet en film for byen 

iv. Det undersøges muligheder for økonomisk støtte til hjemmeside 

h. Nærvarmeværk 

i. Der ønskes etablering af fjernvarme i blandt andet frugthaven 

ii. Lokalrådet udpeger Søren og Mogens til at deltage på mødet 4./2. 

iii. Preben tager kontakt til fjernvarmen i forhold til brugerundersøgelse i 

Frugthaven / Rosenholmgrenen 

i.  
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7. Cykelsti 

a. Der har været samtale med Korup lokalråd, men der er ikke nogen konkrete planer 

8. Næste møder 

a. Generalforsamling den 11. april 

b. Næste bestyrelsesmøde er 14. marts 

9. Eventuelt 

a. Ladestandere og nyt dagligvarer placering diskuteres 

i. Mogens tager kontakt til Henrik omkring dagligvarer 

 

 

 

  

 


