Morud Lokalråd
Morud, den 12. november 2020
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd,
Mandag den 10. november 2020, kl. 19.30
i Langesøhallen
Dagsorden:
1. Endelig godkendelse af brev / mail til Teknik- Miljøudvalget vedrørende punkt 590
i dagsorden ved Teknik- & Miljøudvalgets møde 11. november 2020
2. Drøftelse og godkendelse af ramme beløb / budget til brug for afholdelse af
fødselsdagsfest(r) for navngivning af Morud 600 året, i 2021.
3. Drøftelse af svar fra Nordfyns Kommune om afslag på overførsel af rest
eventmidler fra 2019, og beslutning om vi skal sende en formel klage over, at
midlerne ikke kan blive overført.
4. Byfornyelse i Morud 2021, budget 2021
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020
6. Evt.
Mogens Jørgensen
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Referat af bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd,
tirsdag den 10. november 2020, kl. 19.30, i Langesøhallen
Deltagere: Preben Jensen, Mogens Jørgensen, Martin Hestnes
Keld Vrå, Thomas Mrzglod, Jon Bøgelund Rasmussen havde meddelt afbud, ingen
tilbagemelding fra Jette Rohde Jensen. Rasmus Gade og Søren Tambjerg ( Busbanden)
deltog ved behandling af punkt 1, brev/mail til Teknik- & Miljøudvalget.
Ad 1.

Det rundsendte udkast til mail/brev blev godkendt. Det besluttedes at sende
mail/brev til alle medlemmer af Teknik- & Miljøudvalgets medlemmer, cc til
Bent Solberg, Annelise Sievers og direktør Henrik Boesen

Ad 2.

Preben Jensen medbragte et budget for Morud Tattoo Night, hvoraf det forgår
at der forventes samlede udgifter på kr. 65.000,-. Ved udgang af 2020
forventer vi i Morud Lokalråd at have en samlet formue på Kr. 100.000,- og
det blev besluttet at godkende et forbrug på op til kr. 75.000,-, af Morud
Lokalråds formue. Rammen på de kr. 75.000,- er beregnet til festligheder
under feståret Morud 600 år. Sponsorindtægter og andre indtægter kan ved
afviklingen tilgå Morud Lokalråd. P.t. udgør kassebeholdning kr. 88.055,30.

Ad 3.

Det blev besluttet at foretage en nærmere analyse & eventuelle tilsagn, så vi
kunne forvente at modtage eventmidler fra Nordfyns Kommune for 2019 &
2020. Bestyrelsen anmoder Jon Bøgelund Rasmussen om at foretage denne
undersøgelse, og på baggrund af denne undersøgelse vil Morud Lokalråd
senere afgøre, om en klage over en truffen meddelt afgørelse skal sendes.

Ad 4.

Der er afsat 1,0 mio.kr. i 2021 til den fortsatte udvikling i Morud, hvor midlerne afsættes til en
fortsat udvikling af bymidten omkring hallen og Brugsen. Forligspartierne har et særligt fokus på
overgangen mellem Langesø, hal og by, som skal fastholde Moruds position som en stærk
bosætningsby.
Morud Lokalråd bestyrelse opfordrer til, at ” byudviklingsgruppen ” inviteres
og opfordres til at genoptage arbejde for varetagelse af interesser bedst
muligt. Mogens undersøger nærmere om der er fastsat en frist for input til
dette arbejde til Nordfyns Kommune.

Ad 5.

I budgetopfølgning pr. 30. september for Erhverv- Fritids- & kulturudvalget
henstår følgende, Supplerende information til anlægsopfølgningen
Fornyelse og byomdannelse af Morud: Forbrug 0,00, Korrigeret budget 1.018 Mio
Punkt 493: Rekreative områder - prioritering af de resterende midler i puljen til rekreative
områder Langesøhallerne – langs åen 1.000.000 kr. Igangværende. Der er indgået aftale med
Langesø omkring leje af arealet. Arbejdet er igangsat. Der etableres platforme og øvrige tiltag
omkring åen. Arbejdet afsluttes i 2020 og de resterende midler anvendes.

Ad 6.

Der blev orienteret om det seneste arbejde med anlæggelse af en skaterbane i
Morud, placeringer blev drøftet. En skaterbane kræver et areal på omkring 20x20
meter.
Til det næste ordinære møde medbringer Mogens et forslag til et brev, der udsendes
til medlemsforeningerne, hvori de opfordres til at tænke på afholdelse af
arrangementer i 2021 for markering af 600 års fødselsdagen for Morud.

Referent: Mogens Jørgensen
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Byudviklingsgruppens medlemmer i efterstående oversigt er fra 2016.

Byudvikling Morud
Navn
Lars Schønemann
Ole Sahl
Dorte Thyregod Svendsen
Martin Hestnes
Susanne Mann Skou
Keld Vrå Andersen
Rasmus Gade
Rikke Lørup Larsen
Irene Byrgesen
Malene Vind
Hans Henning Nielsen
Lene Hviid

Adresse
Tokkerodvej 20,
5462 Morud
Smørvråvej 13,
5462 Morud
Rosenholmgrenen

Telefon
6480 1575 / 2851
7530
6596 4139 - 5137
4139

Mail
schonemann@morudnet.dk
sahl.ole@gmail.com

61611957 mbhestnes@gmail.com
skou@os.dk
kean@tv2.dk
mail@rasmusgade.dk
ifb@arlafoods.com
hhn.morud@live.dk
l.hviid@manet.dk
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