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Bestyrelsen:  

Mogens Jørgensen, Martin Hestnes, Jon Rasmussen, 
Preben Jensen, Keld Vrå Andersen 

Suppleanter:   - 

Thomas Mrzyglod, Jette Rhode 

Afbud: Keld 

Martin deltog via onlinemøde 

Referent: Jon 

Dato:  tirsdag 04.05.2021 

Tid:  19.00-21.00 

Sted:  Afvikles som fysisk 
møde i Langesøhallerne 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 3 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. Indsatsområder 

a) Morud 600 år 

b) Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 10, åbning 

c) Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd 

d) Støjdæmpning Søndersøvej 

e) Invitation til møde med ungdommen i Morud  

f) Deltagelse i møde inviteret af NF kommune om 
byudvikling den 6. maj kl. 16.00 

g) MTB spor / pump trac bane ved Adamsminde 

 

 

a: seneste nyt 

b: orientering 

c: Orientering fra 
møde 29.4. og 
beslutning om det 
videre samarbejde 
med trafiksikker-
hedsudvalget  
d: beslutning om 
hvordan vi kommer 
videre 

e. Orientering og 
beslutning om hvem 
vil være med 13. 
juni 

f. Hvem kan deltage 
og være tovholder, 
aktivering af 
byudviklings udvalg 
ved henvendelse til 
tidligere 
medlemmer. 

g. Orientering og 
valg af medlem og 
det videre arbejde 
med henvendelsen 
 

 

a: Preben & alle 

b: Mogens/Thomas 

c: Martin & Mogens 

d: alle oplæg v/ 
Martin og Mogens 

e: Mogens 

f:alle 

g. Mogens 

6. Sager til drøftelse 

a) Dialog og møder med Nordfyns Kommune om 
projekter der vedrører 5462 Morud området 

b) Lastbilparkering i Morud / byzone 

c) Ungdomsskole aktiviteter i Morud, klublokalet 
ved friluftsbadet 

d) Nye medlemmer af Morud Lokalråd 

 

a: Beslutning 
b: Drøftelse af 
muligheder for 
fremtidige P-steder.  

c: Drøftelse 

d: Drøftelse 

 

a: alle 

b: alle 

c: Mogens 

d: alle 
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Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

 

 

 

 

7. Meddelelser  

a) Dagsorden for generalforsamling, valg mv 

b) Evaluering ”sænk farten” kampagne u 10/11/12 

c)  
 
 
 

  

 

 

a: Beslutning 
b: Deltager vi igen 
senere 

 

 

a: Alle 
b: Mogens 

   

8. Næste møde, Generalforsamling flytning til ny 
dato 

 Alle 

9. Eventuelt  Alle 

 

 

Referat 

 

Action (Hvem?) 

1. Velkomst 

Mødet var oprindeligt planlagt til 27. april, men udskudt til 4. maj 2021 

  

Mogens 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

  

Mogens 

3. Godkendelse af referat fra seneste møder 

 

Referat fra den 2. marts 2021 (onlinemøde) godkendt 

 

Mogens 

4. Økonomi 

48.260 kr. 

50.000 kr. (eventkonto) 

Ingen restancer 

En ny annoncør 

 

Preben 

5. Indsatsområder 

 

a) Morud 600 år 
2 sider annonce i Vitalitet købt 2.000 kr. til 2 arrangementer (se seneste 
blad). 
Tattoo.  Nok ikke i Juni. Flyttes formentlig til primo september – 
forventet 500 gæster efter gældende Corona regler. 
Honorar til kunstnerisk leder Steffen Gregersen 12.500 kr. Beslutning 
afventer. 
Vi fastholder fyrværkeri. 

 

 

 

a) Preben 
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Fodboldforedrag udsat til august måned 
Fodbold storskærmsarrangement aflyst 
Foredrag ældresagen fastholdes i oktober 
Foredrag historie i gang 

b) Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 10 
Åbning ultimo juni.  
Økonomi til festligholdelse fra kommunen undersøges. 

c) Trafiksikkerhed 
Møde den 29.4.  Flytning af byskilt  
Søndersøvej, nordlig og sydlig del. Klager over støj (nordlig del). Støjvold 
synes at have den affekt. (Sydlig del). Byskilt kan ikke flyttes, iht. loven. 
Udvalget arbejder dog videre. Nordlig del har hastighed +10 km/t i 
forhold til grænse. Støj ligger over tilladte grænser på 55 db. Nye 
målinger skal foretages. Flytte byskilt – forespørgsel til politiet. Markant 
tættere på en løsning nu end tidligere. 
Charlotte Ellemose Sonne har lavet opslag om trafiksikkerhed på 
Facebook. Har affødt mange henvendelser, samt mails til Martin og Jon 
Nyt møde efter sommerferien. 

d) Støjdæmpning Søndersøvej 
Forslag til skærmtype foreslået af lokalrådet. Peget på hvilke områder 
der kan støjdæmpes. Se også punkt c. 

e) Invitation til møde med ungdommen i Morud  
Hvad kan vi gøre for skolens ældre klasser? Møde den 14. juni. 
100 elever forventes at deltage. Mål: Etablering af ungdomsskole i 
Morud.  Lokalrådet leverer 2-3 personer til mødet. Mogens, Martin, 
Jette og Thomas deltager. 

f) Deltagelse i møde inviteret af NF kommune om byudvikling den 6. maj 
kl. 16.00 
Alle har modtaget en Teams indkaldelse. 
 

g) MTB spor / pump trac bane ved Adamsminde 
Mogens har forfattet et brev til Adamsminde. Brevet blev, med få 
korrektioner godkendt på mødet 

 

 

 

 

 

b) 
Mogens/Thomas 

 

 

 

c) Martin og 
Mogens 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Martin og 
Mogens 

 

 

e) Mogens, 
Martin, Thomas, 
Jette 
 
 
 

f) Alle 

 

 

 
g) Mogens 

6. Sager til drøftelse 

a) Dialog og møder med Nordfyns Kommune om projekter der vedrører 
5462 Morud området 
Input til udbygningsplan for byen. Køb af jord til udstykning. Med på 
møde, jf. punkt f. 

b) Lastbilparkering i Morud / byzone 
Ladestander placering? 
Begge punkter tages med på møde, jf. punkt f. 
 

c) Ungdomsskole aktiviteter i Morud, klublokalet ved friluftsbadet 
145.000 kr. for istandsættelse. Blankt afvist af 
ungdomsskoleinspektør. Sagen er ”død”. 

d) Nye medlemmer af Morud Lokalråd 
Ingen pt. Hvor mange grundejerforeninger mangler? Martin 
undersøger. 

 

a) alle 

 
 
 
b) alle 
 
 
 

c) Mogens 
 
 

d) Martin 
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7. Meddelelser  

 

a) Dagsorden for generalforsamling, valg mv 
Planlagt til 18. maj 2021,  
Mødes flyttet til den 10. juni 2021, kl. 19.00 i Langesøhallerne 
Keld og Jon på valg. 
Foredragsholder: Preben spørger Steen Lyhne, Farstrup. Alternativt 
Peter Juel Hansen fra Lægehuset. 
 

b) Evaluering ”sænk farten” kampagne u 10/11/12 

6 + 8 skilte leveret ved sidste kampagne. 
Vi vil fortsat gerne være med.  

 

 

 
a) Alle 
 
 
 
 
 
 
b) Mogens 

8. Næste møde 
Ingen nye møder planlægges før generalforsamlingen. 

 

 

9. Eventuelt 
Intet. 

 

 


