Bestyrelsesmøde Morud Lokalråd

Bestyrelsen:
Mogens Jørgensen, Martin Hestnes, Jon Rasmussen,
Preben Jensen, Thomas Mrzyglod
Suppleanter: -
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Dato:
Tid:

mandag 14.3.2022
19.00- 21.00

Sted:

Langesøhallerne

Jette Rohde, Søren Grevelund

Afbud: Jette Rohde
Referent: Jon Rasmussen
Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2 2022
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)

Ny byudviklingsplan i Morud.
Byudvikling ved Idrætsvej.
Byudviklings planen af september 21.
Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd.
Orientering om seneste nyt
e) Støjdæmpning Søndersøvej,
f) Ungdommen i Morud, ungdomsskolens
etablering i Morud.
g) Beslutninger til møde med Nordfyns Kommune
v/ Louise Rasmussen m.fl. 24. marts.
Emnerne er:
➢ Ladestandere i Morud v/ Langesøhallerne –
placering og hvor mange
➢ Lyskryds i Morud ved Centret og Idrætsvej,
hvor mange P-pladser kan risikere at
forsvinde med etablering af et lyskryds ?
➢ Ny butik Rema i Morud, ved rundkørslen
sydsiden af Rugårdsvej ved Morud Slagter
Tlf. Henrik Boesen den 24.2.22.
➢ Trafikstøj Søndersøvej, hvordan ? Seneste
trafiktællinger.
➢ Færdiggørelse af den ” Grønne kile ”,
lamper, skelpæle, op stregning af p-pladser
➢ Ny gangbro over å parallelt med kørebroen
➢ Lastbilparkering i Morud, ophævelse af
bekendtgørelse om tilladelse til
lastvognparkering.
➢ Udbygning af fjernvarmen i Morud.
h)

a: Plan er
offentliggjort

a: Mogens / Jørn
Kaltoft tovholder

b: evaluering
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

f: 1. møde 17.3.
g: Ordførere ved
mødet ?

d: Martin & Mogens
e: Martin / alle
f: Mogens / alle
g. Mogens
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Delmål

Action (Hvem?)

a: Forslag
b:

a: Søren, alle

b) Nye medlemmer af Morud Lokalråd
c)

c: Orientering

c: Mogens / Jette

d: Beslutning

d: Mogens, alle

a: Mogens
b:

a: Mogens
b:

Møder frem til
generalforsamling
2022

Alle

6. Sager til drøftelse
a) Fritids/aktivitets tilbud til unge i Morud
Morud Borgerforening

d) Generalforsamling 11. april. Gennemgang af
dagsorden inkl. hvem er på valg og praktiske
forhold, herunder gæstetaler, og beslutning
om hvor generalforsamling afholdes.

b: alle

7. Meddelelser

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

8. Næste møder

9. Eventuelt

Referat
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra seneste møder
Godkendt. Ad 5.e Mogens deltager også
4. Økonomi
67.113 kr. indestående på daglig konto
36.000 kr. indestående på eventkonto
2 restancer udestår vedrørende medlemmer
5. Indsatsområder

a) Punkt ændret til: Boligområde syd for Rugaardsvej
Plan fremsendt fra Jørn Kaltoft.
Område til liberalt erhverv mangler.
Emnet diskuteres på møde 24. marts
Jørn involveres efter mødet

Alle

Action (Hvem?)
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Referat
b) Byudvikling ved Idrætsvej.
Ny udstykning (Hans Kurts areal). Usikkert hvad status er. Intet nyt
c) Byudviklings planen af september 21.
Dagligvarebutik ved rundkørslen
Idékatalog offentliggjort i hal og på infotavle
d) Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd. Orientering om seneste
nyt
Hastigheden skal ned. Diskuteres med kommunen den 24. marts. Martin
er tovholder. Bør bringes op politisk, hvis ingen fremdrift.
Møde med politiet og kommune 6. april ift. Søndersøvej. Martin
deltager.
e) Støjdæmpning Søndersøvej,
Se ovenfor
f) Ungdommen i Morud, ungdomsskolens etablering i Morud.
17. marts 2022 er første gruppemøde med ungdommen, med deltagelse
af MI (Bjørn og Kamilla), skoleinspektøren, skolebestyrelsen og
Lokalrådet (Thomas og Mogens), Veflinge Lokalråd/Veflinge
skoledistrikt. Målet er et klubtilbud.
g) Beslutninger til møde med Nordfyns Kommune v/ Louise Rasmussen
m.fl. 24. marts.
Emnerne er:
➢ Ladestandere i Morud v/ Langesøhallerne – placering og hvor mange
Holdning: Ved hallen. Mogens tager dette punkt.
➢ Lyskryds i Morud ved Centret og Idrætsvej, hvor mange P-pladser
kan risikere at forsvinde med etablering af et lyskryds?
Hvor kan vi få erstatningspladser, fx på Langesøs jord. Preben tager
dette punkt.
➢ Ny butik Rema i Morud, ved rundkørslen sydsiden af Rugårdsvej ved
Morud Slagter
Tlf. Henrik Boesen den 24.2.22.
Hvad med Brugsens køb af udstillingsbygningen?
➢ Trafikstøj Søndersøvej, hvordan ? Seneste trafiktællinger.
Martin tager dette punkt.
➢ Færdiggørelse af den ” Grønne kile ”, lamper, skelpæle, op stregning
af p-pladser
Mogens tager dette punkt.
➢ Ny gangbro over å parallelt med kørebroen
Skitse fra Jørn Kaltoft. Finansieres af byudviklingsmidler?
Bedre trafiksikkerhed. Samme materialer som broen til hallen.
Vi afventer og udelader dette punkt på mødet
➢ Lastbilparkering i Morud, ophævelse af bekendtgørelse om tilladelse
til lastvognparkering.
Søren tager dette punkt
➢ Udbygning af fjernvarmen i Morud.
Tilmeldinger til eksisterende net modtages.
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Referat

Action (Hvem?)
Tokkerodparken inkl. Tokkerodvej (tilslutning i 2023) og
Æblehaven/Frugthaven m.fl. (tilslutning senere) kræver 50 %
tilmelding til listepris. Stort ønske om fjernvarme, men tilmelding på
50% er svær, pga. alternative opvarmningsformer. Hvor mange
gaskunder er der vest for Søndersøvej? Tal ønskes fra kommunen.
Preben og Søren tager dette punkt

6. Sager til drøftelse
a) Fritids/aktivitets tilbud til unge i Morud
Jf. artikel i ugeavisen. Mange utilpassede unge, som ikke er til
traditionel idræt. Hærværk i bl.a. Frugthaven. Løsning: Gadeidræt fx
skatere. Kan vi gøre noget for dem? Placeringen er et problem,
finansiering?
Hvis et konkret sted/hal kan anvises, så kan udviklingspuljer evt.
søges. Også med på møde den 17.3 (punkt 5.f)
b) Nye medlemmer af Morud Lokalråd
Intet nyt
c)

Morud Borgerforening
Ingen formand pt. Kun 4 bestyrelsesmedlemmer tilbage
Jon fjerner kontaktperson fra morud.dk (status: er fjernet)

d) Generalforsamling 11. april. Gennemgang af dagsorden inkl. hvem er
på valg og praktiske forhold, herunder gæstetaler, og beslutning om
hvor generalforsamling afholdes.
På valg er Mogens, Martin og Preben. Alle genopstiller.
Gæstetaler: to forslag kom frem. Jon og Preben spørger dem.
Afholdes i hallen. Mogens bestiller.
Alle undersøger om evt. nye kandidater til bestyrelsen.

7. Meddelelser
Brev til grundejerforeninger i Bredbjerg, Farstrup og Rue. Pengene må ikke
bruges til inventar. Afventer tilbagemeldinger.
8. Næste møde
Møder frem til generalforsamling 2022
Ingen bestyrelsesmøde inden.
9. Eventuelt
IAB
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