Bestyrelsesmøde Morud Lokalråd

Bestyrelsen:
Mogens Jørgensen, Martin Hestnes, Jon Rasmussen,
Preben Jensen, Keld Vrå Andersen
Suppleanter: -
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19/01.2021

Dato:
Tid:

tirsdag 19.1.2021

Sted:

Afvikles som et Teams
møde

19.00-21.00

Thomas Mrzyglod, Jette Rhode

Afbud: Thomas, Jette, Martin
Referent: Jon Rasmussen
Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 1 2021
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) Morud 600 år
b) Seneste nyt om Bybus situationen og planerne
for denne i bynet 21, vendestation i Morud
c) Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 10
d) Skaterbanen i Morud
e) Friluftstationen
f) Byfornyelse 2021
g) Trafiksikkerhed

a: drøftelse

Preben & alle

b: orientering

Jon

c: Status

Thomas & Mogens

d: Status

Thomas

e: Status

Thomas

f: Drøftelse og hvad
kan vi bidrage med
g: Orientering

Alle
Tovholder

6. Sager til drøftelse

a) Morudsiden på Facebook, ikke vores ansvar
men måske vi lige kunne drøfte
kommunikationen her.
b) Dialog og møder med Nordfyns Kommune om
projekter der vedrører 5462 Morud området
c) Forslag om opsætning af kryds & bolle spil langs
den ” Grønne kile ”, og hvem skal vi kontakte
desangående ?
d) El ladestandere i Morud, hvor
e) Eventmidler til Morud fremover, hvordan
Lokal Udviklings Pulje
f) Dronebilleder Morud og omegn

a: Beslutning

Alle

b: Drøftelse af
emner til møder

Alle

c: Drøftelse og
beslutning

Mogens & alle

d:Drøftelse
e: Drøftelse, bilag
medsendes
dagsorden

Mogens & alle
Mogens & alle

f: Beslutning

Alle

A: Beslutning

Alle

7. Meddelelser
a) Dagsorden for generalforsamling, valg mv
b) .
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Delmål

Action (Hvem?)

8. Næste møde

Alle

9. Eventuelt

Alle

Referat

Action (Hvem?)

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra seneste møder
Godkendt
Kontroller links på medlemssiden med jævne mellemrum.

Jon

4. Økonomi
50.000 kr. til eventkonto.

Preben

47.000 kr. på al, konto.
Få restancer på annoncører og medlemmer. Udestående på 1.350 kr.
Jon giver PJ adgang til e-Boks
Jon
5. Indsatsområder

a) Morud 600 år.
Bevilling på 40.000 kr. fra kommunen

Preben

Fodbold foredraget (Allan Poulsen) er overdraget til fodboldafdelingen.
Foredraget med Bjarne Hastrup (Ældresagen) forsøges overdraget til
Livstræet (underafdeling af Morud gymnastik).
Morud Tattoo Show arrangementet. Formelle aftaler mangler.
Stævneleder Steffen Gregersen skal have et mindre honorar ca. 2.000 kr.
Historie folder og foredrag om Erik af Pommern. Skuffende afslag fra
kommunen. Fortsætter i AOF regi. Ugeavisen Nordfyn søges som
sponsor af trykning. Betalt foredrag kan måske holdes for
Havrehedskolen. Undersøges.
Omtaler på hjemmesiden.
Logo udkast (logo line): Diskussion. Forslaget (øverst til højre) vælges
som udgangspunkt med mindre korrektion – Nyt forslag fra Morten.
b) Seneste nyt om Bybus situationen og planerne for denne i bynet 21,
vendestation i Morud

Mogens

Preben og Jon
Preben
Jon
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Kommunen ikke afvisende overfor vendeplads i Morud.
c) Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 10
Etablering i gang. DASH 19 tager løbende billeder til Facebook.
Billeder med anlæggelse af cykelsti omtales på morud.dk

Mogens

d) Skaterbanen i Morud
Oplagt placering i forlængelse af den grønne kile, men ikke kommunal
interesse i at leje området, som ejes af Langesøfondet.
Afsluttende møde, men vi synes ikke at tanken skal opgives.

Thomas

Der er netop afholdt møde i Skaterbane-gruppen.
Gruppen fik en mindre tilbageslag, da friluftstationen blev lagt i graven.
Men nu vejer gruppen morgenluft, idet man har fået øje på området (ppladsen) ved fodboldklubhuset.
Kommunen vil indrette klubhuset til en ungdomsskole, hvorfor en
skaterbane vil passe fint ind i helheden.
Skatergruppen , tager kontakt til Fodbold for at drøfte anvendelsen af ppladsen.
Herefter er det tanken at fodbold og skaterbanen sammen kontakter
idrætsforeningen, som ejer P-pladsen.
e) Friluftstationen

Preben

Projektet er opgivet, da stationen ikke må ligge på grunden bag
friluftsbadet, som er lejet af Idrætsforeningen. Bålhytte forsøges
renoveret.
f)

Byfornyelse 2021
1 mio. kr. i ramme. Konkrete forslag:
Stien bør have ny træbro ved siden af den eksisterende (så gående og
kørende ikke blandes sammen). Træer ned mod klubhuset bør fældes.
Kryds og bollespil, jf. 6c.
Afventer henvendelse fra kommunen.

g) Trafiksikkerhed
Onlinemøde med Nordfyns Kommune den 28. januar 2021.
Hvis hastighed ned i syd, så også i nord.

6. Sager til drøftelse

a) Morudsiden på Facebook, ikke vores ansvar men måske vi lige kunne
drøfte kommunikationen her.

Jon
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Martin

b) Dialog og møder med Nordfyns Kommune om projekter der vedrører
5462 Morud området
Møde ligesom sidste år. Afventer Corona situationen.
c) Forslag om opsætning af kryds & bolle spil langs den ” Grønne kile ”
Kontakt driftschefen mht. opsætning.
Både børne og voksen størrelse.
Opbakning fra Lokalrådet. Arbejd videre med projektet.
d) El ladestandere i Morud, hvor?
Skal placeres ved Åbakkevænget, jf. kommunen
Tages med når vi mødes med kommunen. Mogens kontakter
kommunen.

Mogens

Mogens

e) Eventmidler til Morud fremover, hvordan?
Lokal Udviklings Pulje
Morud er ikke under ordningen. Kun hvis landpuljeprojekt i fx Rue eller
Farstrup
f)

Dronebilleder Morud og omegn
Preben

Preben har kontakt til dronefotograf René Damkær Henningsen,
Bredbjerg. Lokalråd får brugsret. Lægges på Morud.dk. PJ arbejder
videre.

7. Meddelelser
a) Dagsorden for generalforsamling, valg mv
Afventer. Overvejer at rykke det et par måneder.
b)

Mogens

8. Næste møde
2. marts 2021, jf. tidligere aftale.
9. Eventuelt
a) Renovering af Friluftsbadet. Tilbud indhentes. Afgøres i dag i
Økonomiudvalget. Ka’Sæl kan fjerne fliser (værdi omkring 200.000)

Preben

