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Bestyrelsen:

Dato:

mandag 23.5.2022

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

Tid:

19.00- 22.00

Suppleanter:

Sted:

Langesøhallerne

Jette Rohde, Søren Grevelund
Gæst: Rasmus Gade
Afbud: Ingen
Referent: Jon Rasmussen

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 3 2022
Dagsorden

Delmål

Action (Hvem?)

1. Velkomst

Mogens

2. Godkendelse af dagsorden

Mødeleder

3. Godkendelse af referat fra seneste møder

Mogens

4. Økonomi Godkendelse af forbrug ved
generalforsamling og møder 17/3 & 21.3.

Alle

5. Indsatsområder

a) Konstituering af bestyrelsen, formand,
næstformand, kasserer, sekretær
b) Film om Morud v/ Leon ( NFK ). Udfyldelse af
skema
c) Ny byudviklingsplan i Morud.
d) Byudvikling ved Idrætsvej.
e) Drøftelse af høringssvar vedrørende bybus til og
fra Morud. Rasmus Gade deltager i mødet, og
leverer et høringssvar.

a: beslutning

a: Mogens

b: udfyldelse af
skema og valg af
emner til film
c: orientering om
emner der blev
drøftet i møde 27.
januar og det
fremadrettede
arbejd.
d: orientering
e: status, hvordan
kommer vi videre

b: Alle i mødet
c: Mogens/Martin/
Jørn Kaltoft

f) Byudviklings planen af september 21.
g) Støjdæmpning Søndersøvej,
h) Anmodning om foretræde for TeknikMiljøudvalget Nordfyns Kommune vedrørende
trafikstøj, hastighedsnedsættelse og anlæggelse
af chikane til dæmpning af hastighed på
Søndersøvej gennem Morud
i) Udbygning af fjernvarmen i Morud
j) Ny butik Rema i Morud, ved rundkørslen
sydsiden af Rugårdsvej ved Morud Slagter
k) Hvordan kommer vi videre med:
➢ Ny gangbro over å parallelt med kørebroen
➢ Lastbilparkering i Morud, ophævelse af
bekendtgørelse om tilladelse til
lastvognparkering.

f: behandles på
møde den 13. juni,
arrangeret af NFK,
hvor visionsplan er
på dagsordenen.

6. Sager til drøftelse / beslutning

g: Orientering om
Martins møde med
Odense Politi og
Nordfyns kommune.
h: udarbejdelse af
argumenter til brug i
møde
i. orientering
j. orientering
k. beslutninger

d: Mogens, alle
e: Martin / alle
f: Mogens / alle
g. Martin
h. Alle
i. Preben /
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a) Nye medlemmer af Morud Lokalråd

Action (Hvem?)

a: Forslag
b) Morud Borgerforening, opløst eller ? Jette er du b: orientering
kontaktperson ?
c: Orientering

a: Søren, alle

c)

d: Beslutning

d: Jon, alle

a: Mogens
b:

a: Mogens
b:

Møder frem til
generalforsamling
2023

Alle

Deltagelse i Årsmøde Landdistriksrådet, i
Skamby.

b: alle
c: Mogens / Jette

d) Vores domæne busbanden.dk udløber
12.07.2022 og skal betales med 114 kr.,
senest 13.06.2022, hvis vi ønsker at forlænge.
e) Forespørgsel fra solsikkefestudvalget (nyt
punkt)

7. Meddelelser

a) Brev er udsendt til Grundejerforeningerne i
Bredbjerg, Farstrup og Rue, seneste nyt.
b)

8. Næste møder

9. Eventuelt

Alle

Referat

Action (Hvem?)

1. Velkomst

Mogens

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Alle

3. Godkendelse af referat fra seneste møder
Godkendt

Alle

4. Økonomi

Preben

Godkendelse af forbrug ved generalforsamling og møder 17/3 & 21.3.
Regning på 3.000 kr. fra diverse møder: Godkendt
Ordinær konto: 63.800 kr.
Eventkonto: 33.000 kr.
2 restancer = 600 kr. Rykkere er sendt.
5. Indsatsområder
a: Mogens
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a) Konstituering af bestyrelsen, formand (Mogens), næstformand (Martin), b: Mogens
melder tilbage
kasserer (Preben), sekretær (Jon)
b) Film om Morud v/ Leon (NFK). Udfyldelse af skema
Udvalgte emner: natur, fællesskab, idræt, kultur, skole, institutioner,
kontorfællesskabet, Langesø, Bisonfarm, Hestehospitalet, Skt. Hans,
udstykninger, KaSæl’erne, Friluftsbadet, Åløbet, MTB, hestesport,
mejeriet, kunst, brugsen
c) Ny byudviklingsplan i Morud.
Møde den 13. juni i Langesøhallen.
d) Byudvikling ved Idrætsvej.
Intet nyt siden sidst.
e) Drøftelse af høringssvar vedrørende bybus til og fra Morud. Rasmus
Gade deltager i mødet, og leverer et høringssvar.
Rasmus uddybede. Der blev foretaget mindre ændringer. Kopi sendes til
Korup Lokalråd, lokale politikere og borgmesteren. Afsender: Morud
Lokalråd/Busbanden.
En borgerhenvendelse er modtaget via morud.dk. Rasmus havde talt
med vedkommende.
Tiltag i Bredbjerg for at reklamere for vinkezone.
Udbred kendskabet til at cyklen kan medtages i bussen
Reklame for den nye ringrute, fx til Solsikkefesten.
Høringssvaret vedlægges referatet.
f) Byudviklings planen af september 21.
Se punkt c.
g) Støjdæmpning Søndersøvej,
Møde med Politiet: Ikke behageligt møde, ubehagelig tone. Politiet
godtog dog at differentieret hastighed kunne ophæves. Driftschef talte
imod hastighedsnedsættelse, pga. fremkommeligheden.
Frugthaven (Søndersøvej Nord) har kommet med konstruktive forslag til
nedsættelse af hastigheden og støjdæmpning igennem mange år. Men
intet er sket.
h) Anmodning om foretræde for Teknik- Miljøudvalget Nordfyns Kommune
vedrørende trafikstøj, hastighedsnedsættelse og anlæggelse af chikane
til dæmpning af hastighed på Søndersøvej gennem Morud
Skal politisk behandles. Møde med Anders Thingholm og Brian Lebæk
arrangeres.
i) Udbygning af fjernvarmen i Morud
Fjernvarme Fyn: Umuligt at forestille sig nyanlæg fx Frugthaven, før
2025. Tokkerodparken er dog medtaget i plan 2023.
Orientering fra Frugthaven: Alle spurgt om holdningerne. 53 ud af 63
interesseret i fjernvarme. Selvom materiale er sendt til T&M, har det
ikke været behandlet. Alternativ løsning kan være et fælles
jordvarmeanlæg. Sendt til politisk behandling.

c: Søren, Preben,
Mogens, Martin
deltager.
Mogens tilmelder.
d:

e: Mogens sender
svar i dag inden
23:59
Jette laver udkast
til omtale på
morud.dk.

f:

g. Martin/Søren

h. Mogens

i. Preben /Søren
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j)

Kompensationsordning og fjernvarme krav fra regeringens side måske
på vej.
Ny butik Rema i Morud, ved rundkørslen sydsiden af Rugårdsvej ved
Morud Slagter
Intet nyt
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j.

k) Hvordan kommer vi videre med:
➢ Ny gangbro over å parallelt med kørebroen
k. Første punkt:
Trafiksikkerhedsmæssigt problem ved adgang til broen.
➢ Lastbilparkering i Morud, ophævelse af bekendtgørelse om tilladelse Preben
undersøger
til lastvognparkering.
Bekendtgørelsen er fortsat gældende!
Med på møde, nævnt under h.

6. Sager til drøftelse
a) Nye medlemmer af Morud Lokalråd
Intet nyt

a:

b: Jette
b) Morud Borgerforening, opløst eller? Jette er du kontaktperson?
Jette er kontaktperson, men organiseringen er uafklaret. Ekstraordinær
c: Preben og
generalforsamling 29. juni 2022.
Mogens deltager
c) Deltagelse i Årsmøde Landdistriksrådet, i Skamby.
31. maj 2022:
d) Vores domæne busbanden.dk udløber 12.07.2022 og skal betales med d: Jon
114 kr., senest 13.06.2022, hvis vi ønsker at forlænge.
Beslutning: Domæne forlænges
e: Preben
e) Forespørgsel fra solsikkefestudvalget: Lokalråds tilskud fx poolparty
eller comedy-night. Beslutning: Vi ønsker ikke pt. at give tilskud til
solsikkefest arrangementer. Men måske andre kulturarrangementer,
hvis aktuelt.

7. Meddelelser
a) Brev er udsendt til Grundejerforeningerne i Bredbjerg, Farstrup og
Rue, seneste nyt.
Intet nyt.

8. Næste møde
•

16.8.2022

•

10.10.2022

•

12.12.2022

Møder holdes evt. ”ude i byen”.
9. Eventuelt
•

Nye annoncører blev nævnt.

•

Ung Morud initiativ i eksisterende lokaler.
Mogens orienterrede.

Første punkt:
Preben og
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Mogens tager
action.

