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onsdag 27.10.2021

Bestyrelsen:

Dato:

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

Tid:

20.15 - 21.30

Sted:

Langesøhallerne

Suppleanter:

-

Jette Rohde, Søren Grevelund

Afbud: Jette Rohde, Thomas Mrzyglod
Referent: Jon Rasmussen
Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 5 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) Konstituering af bestyrelsen, formand,
næstformand, kasserer, sekretær,

a:

a: Mogens / alle

b: seneste nyt

b) Ny bebyggelse i Morud

c: orientering

b: alle i mødet
c: Mogens/Thomas

c)

d:
e: beslutning om
hvordan vi kommer
videre

Morud 600 år

d) Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd
e) Støjdæmpning Søndersøvej
f)

Ungdommen i Morud, ungdomsskolens
etablering i Morud

g) Byudviklings planen af september 21.

d: alle oplæg v/
Martin og Mogens
e:Martin / alle

f: Mogens / alle
f. Valg af gruppe der g. Mogens
vil arbejde med
etablering.
g. Proces for det
videre arbejde med
udmøntning af
planen.

6. Sager til drøftelse
a) Lastbilparkering i Morud / byzone

a:
b: Beslutning

a: alle

b) Valg af ansvarlig for opsætning at plakater på
infotavlen.

c: Drøftelse

c: Mogens

d: opdatering

c)

d: alle

e:

e: alle

a:
b:

a: Alle
b:

Nye medlemmer af Morud Lokalråd

b: alle

d) Morud Borgerforening
e) Afholdelse af et medlemsmøde

7. Meddelelser

a) Deltagelse i Landdistriksrådet
b)

Bestyrelsesmøde Morud Lokalråd

2/4
27.10.2021

Dagsorden

Delmål

Action (Hvem?)

8. Næste møder

tirsdag 7. december
kl. 18.00

Alle

9. Eventuelt

Alle

Referat

Action
(Hvem?)

1. Velkomst

Mogens

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Punkt 6e tilføjet

Alle

3. Godkendelse af referat fra seneste møder
Referat fra møderne den 4.5.2021 og14.9.2021 godkendt

Alle

4. Økonomi
Støtte til arrangement ”Forelsket i Flensborg” med 3.600 kr.

Preben

Foredrag med Allan Poulsen 18. november 2021. Michael Søvsø indleder
arrangementet med et foredrag om Morud 600 år (Lokalrådet giver vingave)
Eventmidler: 36.000 kr.
Daglig konto: 41.000 kr.

5. Indsatsområder
a) Konstituering af bestyrelsen, formand, næstformand, kasserer,
sekretær
Formand: Mogens
Næstformand: Martin
Kasserer: Preben
Sekretær: Jon

a: alle

b) Ny bebyggelse i Morud
Lokalrådet har afgivet positivt svar, dog accept af op til 2 etager.
b: Mogens / alle
Uændret holdning. Se sidste referat.
Mogens har deltaget i møde med kommunen. Grøn kile forlænges, inkl.
Lamper og overfladebelægning og markering til P-pladser, med et
rækværk, som den øvrige del af den grønne kile. 170.000 kr.
c)

Morud 600 år
Tattoo bliver ikke til noget pga. Corona. Overvejer om projektet skal
videreføres i 2022
Bjarne Hastrup foredrag afholdt (ingen udgifter)

c: alle

d) Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd
Martin får arrangeret et møde i trafiksikkerhedsudvalget. Evt. mulighed d: Mogens/Martin
for nedsættelse af hastighed/byskilt mod nord.
80 km/t mod syd er et problem.
Infotavle: Grundejerforeningen Frugthaven begærer aktindsigt.
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e) Støjdæmpning Søndersøvej
Se punkt 5g
f)

Ungdommen i Morud, ungdomsskolens etablering i Morud
Skolen, herunder bestyrelsen vil gerne være med i en arbejdsgruppe.
Mogens spørger i Nordfyns ungdomsskole bestyrelse, om de vil være
med. Mogens sætter gang i processen. Thomas hjælper.

g) Byudviklings planen af september 21.
Trafiksikkerhed og støjdæmpning Søndersøvej/Rugaardsvej bør
kombineres med byforskønnelse. Kan ikke vente til 2025.
Rugaardsvej snoet m. chikaner
Opslag i hal og infostander med materialet fra Sweco Arkitekter.
Sweco og Nordfyns Kommune leverer.
Dermed skal vi have printet:
- 1 planche til Langesøhallen (på skumpap)
- 1 planche til rådhuset (på skumpap)
- 1 plakat til infosøjlen
- 3 antal udviklingsplaner til administrationen.
- 10 udviklingsplaner til lokalrådet.
Derudover vil Lokalrådet gerne have planchen som pdf-fil, som kan
deles på Facebook.
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e: Martin og
Mogens
f: Mogens
/Thomas
g: Mogens / Jon

Se på byudviklingsplaner fra andre byer.
Jon finder navnene på tidligere deltagere af byudviklingsgruppen

6. Sager til drøftelse
a) Lastbilparkering i Morud / byzone
Tages med under byudviklingsdiskussionen
Bekendtgørelsen om ”Tung parkering” siger at parkering skal ske på
Idrætsvej, hvilket ikke er en holdbar løsning.

a: alle

https://www.nordfynskommune.dk/media/tuaplkts/parkering-bilaga.pdf
Evt. lovliggør P Langs Rugårdsvej.
b) Valg af ansvarlig for opsætning at plakater på infotavlen.

b: Mogens

Keld Vrå spørges om ham vil fortsætte. Keld fortsætter indtil videre.
c)

Nye medlemmer af Morud Lokalråd
Åbakkevængets grundejerforening spørges, når den oprettes.

c: Mogens

Andelsboligforeningen ”Ved engen”. Mogens spørger Knud P.
d) Morud Borgerforening.
Der skal vælges ny bestyrelse ved møde den 9. november.

d: Mogens
e: Mogens

e) Afholdelse af et medlemsmøde, for at tage hul på snakken om hvordan
kan vi bruge de ca. 2 mill. Kr. der er afsat fra 2020 & 2021 til
forskønnelse af Morud.

7. Meddelelser
Mogens har deltaget i Landdistriktsrådets årsmøde. Morud lokalråd er passivt
medlem.
Mogens rykker kommunen for 5.000 kr. i årligt tilskud, som vi mangler.

Mogens

Bestyrelsesmøde Morud Lokalråd

8. Næste møde
Tirsdag 7. december 2021
9. Eventuelt
IAB
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Alle

