Bestyrelsesmøde Morud Lokalråd

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

1/4
01/03.2021

Dato:
Tid:

tirsdag 02.03.2021

Sted:

Afvikles som et Teams
møde, eller hos Mogens

Suppleanter: Thomas Mrzyglod, Jette Rhode
Afbud: Keld, Jette
Referent: Jon

19.00-21.00

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2 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)
b)
c)
d)
e)
f)

Morud 600 år
Seneste nyt om Bybus vendestation i Morud
Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 10
Skaterbanen i Morud
Friluftstationen
Trafiksikkerhed

a: seneste nyt

a:Preben & alle

b: drøftelse

b:Jon

c: Status

c:Thomas &
Mogens

d: Drøftelse om
hvad vi kan i det
videre arbejde
e: svar på
henvendelse
f: Drøftelse og hvad
kan vi bidrage med

d: alle
e: alle
f: alle

6. Sager til drøftelse

a) Vil gerne at vi drøfter hvordan Rasmus Gade

a: Beslutning

a: Jon

fremadrettet kan bidrage med tekster til
hjemmesiden.

b) Dialog og møder med Nordfyns Kommune om

b: Drøftelse af
emner til møder når
c) Opsætning af et ” Kryds og bolle spil ” i Grønne der bliver åbnet for
kile ”, og hvem skal vi kontakte desangående? det.
c: Drøftelse
d) El ladestandere i Morud, hvor
d: Drøftelse
e) Lastbilparkering i Morud / byzone
e: Drøftelse
projekter der vedrører 5462 Morud området

b: alle
c: Mogens

d: Mogens & alle
e: Mogens & alle

7. Meddelelser
a) Dagsorden for generalforsamling, valg mv
b) Deltagelse i Sænk Farten Kampagnen uge

• Kampagnen kører i ugerne 10, 11 og 12.
(Skiltene leveres i uge 9 og afhentes igen i uge
13 el. 14)

a: Beslutning
b: er tilmeldt 1.3.

a: Alle
b: Mogens
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Delmål

Action (Hvem?)

8. Næste møde

Alle

9. Eventuelt

Alle

Referat

Action (Hvem?)

1. Velkomst

Mogens

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Mødeleder

3. Godkendelse af referat fra seneste møder
Godkendt

Mogens

4. Økonomi
Alm. konto: ca. 48.500 kr.

Preben

Eventkonto: 50.000 kr.
Ingen restancer fra medlemmer eller annoncører
5. Indsatsområder
a:Preben & Mogens
a) Morud 600 år
Kalender opdateret og sendt ud til alle.
Jon og Preben talt om teknisk løsning for
præsentation på hjemmesiden, herunder også link til
droneoptagelserne.
Tattoo Night ligger lidt stille pt. pga. Corona.
Preben kontakter Slesvigske Musikkorps
Historie skrivning afventer, da den er betalbar. Anden
løsning overvejes
Foredrag om Erik af Pommern (regent for 600 år
siden). Evt. en historiker.
Mogens svarer Morud Forsamlingshus og sender
kalenderen
b) Seneste nyt om Bybus vendestation i Morud
b:Jon
Fremtidig rute 23 ifm. Bynet 2021. Godkendt i KB.
Morud Tømrer- og snedker stiller lokale til rådighed i
Centret. Ekstraudgift ca. 500.000 til drift
fremadrettet for rute 23.
Tak sendes til Kommunalbestyrelsen.
c) Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 19
c: Thomas & Mogens
Arbejdet skrider støt fremad. Lave lamper etableres
hele vejen
Nyhed med billeder på Morud.dk
Kommunen høres om dato for indvielse
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d) Skaterbanen i Morud
Ingen mulighed for placering på Idrætsforeningens
arealer. Andre muligheder undersøges (Langesø areal d: Thomas
eller andet sted). Thomas vender tilbage til
skatergruppen.
e) Friluftstationen
Afvist. Kun placering på kommunalt ejet jord, som
ikke er en mulighed. Stadig attraktivt for Morud.
Afventer evt. nye muligheder.
f)

Trafiksikkerhed
Martin overtaget tovholderrollen
Møde med kommunen den 28.1.2021. Overvejende
skuffende.
Ændring ved Skovvej/Adamsminde gennemført.
Droneoptagelse Bakkevej afventer normale forhold.
Hastighed Rugårdsvej og Søndersøvej ingen vilje til
ændring, dog 60 km/t fra mejeriet mod Morud.
Evt. drøftelse med politiet direkte.
Morud evt. med i det kommunale
Trafiksikkerhedsudvalg.

e: alle

f: Martin

6. Sager til drøftelse

a) Vil gerne at vi drøfter hvordan Rasmus Gade

a: Jon

fremadrettet kan bidrage med tekster til
hjemmesiden.
Tekster i forbindelse Morud 600 år
Men evt. også ved andre typer skriftlig
kommunikation.

b) Dialog og møder med Nordfyns Kommune om

b: Mogens

projekter der vedrører 5462 Morud området
Møde snarest
c)

Opsætning af et ” Kryds og bolle spil ” i Grønne kile
”, og hvem skal vi kontakte desangående?
Hans Berner høres om tilsagn om leverance af træ.
Derefter søges om tilladelse hos kommunen.

d)

El ladestandere i Morud, hvor?
Åbakkevænget. Men andre placeringer?

d: Mogens & alle

e)

Lastbilparkering i Morud / byzone
Er der ændret bekendtgørelse?
Vi hører Anders Thingholm om status?

e: Mogens

7. Meddelelser

c: Mogens
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a) Dagsorden for generalforsamling, valg mv
Udskydes til den 18. maj 2021 pga. Corona.
Hjemmesiden opdateres.

a: Mogens & Jon

b) Deltagelse i Sænk Farten Kampagnen uge

b: Mogens, Martin, Mogens

• Kampagnen kører i ugerne 10, 11 og 12.
(Skiltene leveres i uge 9 og afhentes igen i uge 13 el.
14)
Kommunen leverer skilte til Mogens. Martin, Mogens
og Thomas opsætter skilte.

8. Næste møde
27. april 2021
9. Eventuelt
IAB

