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Morud, den 12. januar 2020 
Referat af bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, tirsdag den 14. januar 2020, kl. 19.00, 
Langesøhallerne. 
Fremmødte: Jon B. Rasmussen, Keld Vrå, Preben Jensen, Martin Hestnes, Mogens 
Jørgensen 
Afbud: Rasmus Gade 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2019 
Ad 2 Økonomi, Ændring i forhold til referat af 3. december. 
Lokalrådet har kr. 76868,65 til rådighed, herefter referat godkendt. 

2. Økonomi 
Indestående dags dato er kr. 90.964,80 
Restanter udgør samlet, kr. 4.050,-.  
 

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

Der er aftalt møde med lyskonsulent Annette Tolderlund og Morten Hoff 
Grønvald, der er projektleder på cykelsti projektet, for gennemgang af 
intelligent lys på stien, mødet afholdes med firmaet Prisma Light AB, DK. 
 

b. Omlægning af morud.dk. Status (MH) 
Vi har opsagt abonnement, så vi sparer ca. 600,- pr. år. 
Det er en flot relanceret hjemmeside der nu kører på morud.dk. Det blev  
aftalt at der på hjemmesiden kommer flere skiftende billeder. 
Det blev besluttet at fremover er der en enhedspris på kr. 350,- pr. 
annoncør/hver annonce. Første gang dette opkræves er ved udgang af 
2020.  

c. Busbanden/Busser status 
Busfødselsdag 20. januar 2020, bidrag til præmier. 
Fyn Bus har udsendt en pressemeddelelse med indbydelse til 7 års 
fødselsdag. Der er fest fra 16.00 til 18.00. Lokal valgte politikere inviteres til 
at være med til fødselsdagen, sammen med hele området. Morud Lokalråd 
sponserer gaver, til en samlet værdi af kr. 1.500,-. Rasmus oplyser at 
brugen af bybussen er faldet en smule. 

d. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR) 
Spørgeskema. Siden sidst har Charlotte Engmose udarbejdet et 
spørgeskema, hvor der spørges til skoleelevers adfærd når de cykler og 
hvorfor skoleelever ikke vælger at cykle. 
Jon kontakter Louise Rasmussen for en snak om trafiksikkerhedsmidler som 
en del af byudviklingen i 2020 og 2021. 

4. Aktuelle emner 
a. Events 2019/2020, status. Hvis Morud for første gang blev nævnt i 1421, så 

vil Morud have nået en historisk årstal på 600 i år 2020. Det aftaltes at Johs 
Nørgaard Frandsen forespørges desangående. Stadsarkivet og kontakt til 
Søndersø Lokalhistoriske arkiv.  
Vi skriver til alle medlemsforeninger og opfordrer til at gøre brug af vor 
økonomiske ramme til events der kan gennemføres i Vigerslev Sogn. 
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Morud Lokalråd Modtager i 2020Kr. 20.000,- fra Nordfyns Kommune, og har 
u forbrugte eventmidler fra 2019 på Kr. 17.446,15. 
 

b. Biodiversitet, mail fra kommunen. 
Banestien kunne være et forslag. Vi kontakter Kurt Holm og Helge Larsen. 
Vi savner blomsten: Lupiner der hvor de gror i vort lokalområde.  
 

c. Nye emner til bestyrelsen. 
Bestyrelsen tager kontakt til lokale indbyggere, som vi mener vil kunne løse 
en bestyrelsesopgave i Lokalrådet og vi skriver til medlemsforeningerne for 
kandidatforslag til bestyrelsen. 
 

5. Nyt 
a. Opfølgning erhvervsdrivende.  

Kristian Kyed har valgt at opsige sin annonce på Morud.dk 
Opfølgning medlemmer. Ingen bemærkninger.  
 

6. Evt. Plakatsøjlen savner plakater til ophængning. 
Bestyrelsesmedlemmer sørger selv for tilmelding til møde om fundraising Dag Fyn 
den 19. Maj 2020.  
Nordfyns Kommune har tilmeldt alle lokalråd til frit at bruge app’en MINLANDSBY. 
Der er blevet opfordret til at 2 personer fra hvert område melder sig til at blive 
ambassadører, der vil påtage sig opgaven med at holde denne APP opdateret. 
 
Og så var det kaffe tid med kage. 
 

 
Referent: Mogens Jørgensen 
 


