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Bestyrelsen:

Dato:

mandag 10.10.2022

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

Tid:

19.00- 21.00

Sted:

Mogens, Bredbjergvej
64, 5462 Morud

Suppleanter: Jette Rhode

Afbud: Ingen
Referent: Jon
Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 5 2022
Dagsorden

Delmål

Action (Hvem?)

1. Velkomst

Mogens

2. Godkendelse af dagsorden

Mødeleder

3. Godkendelse af referat fra seneste møder

Mogens

4. Økonomi, status

Alle

5. Indsatsområdet

a) Morud Lokalråd indbyder de valgte
lokalpolitikere til en ” kage og kaffe møde/
møder ” for at tage hul på udmøntningen af
udviklingsplanen for Morud. Kan vi anvende
nogle af de cases fra fundraising dagen, der
tidligere er udsendte til bestyrelsen og
medlemmer af Morud Lokalråd ?
b) Film om Morud v/ Leon ( NFK ). Seneste nyt
c) Bybus til og fra Morud
d) Støjdæmpning Søndersøvej. Drøftelse af
seneste tiltag besluttet af Teknik- Miljøudvalget
e) Udbygning af fjernvarmen i Morud
f) Ny butik i Morud
g) Rydning langs åbred til klubhuset
h) Etablering af lysregulering i Morud, status

a: Godkendelse
b: seneste nyt
c: drøftelse af
initiativer til at få
flere til at tage
bussen
d: Efterretning
e: status
f: Godkendelse af vi
som Lokalråd
fastholder neutralitet
i forhold til
etablering.
g. orientering

a: Mogens
b: Mogens
c: Mogens/alle
d: Mogens/Martin,
alle
e: Preben/alle
f: Mogens/alle
g: Preben
h: Mogens

h. status /
orientering

6. Sager til drøftelse / beslutning
a) Nye medlemmer af Morud Lokalråd
Simonsen, Mogens kontakter.
b) Ungdomsskole tilbud i Morud i samarbejde
med Veflinge Lokalråd
Vi ønsker etablering i klubhus eller på skolen,
som beskrevet medio 2023.
c)

Sociale arrangementer Bredbjerg & Farstrup &
Rue

d) Afholder vi et offentligt møde i forbindelse med
folketingsvalget den 1. november ?
e) Trafiksikkerhedsudvalget

a: Forslag
b: Det videre
arbejde, orientering
c: orientering
d: beslutning
e: orientering

a: Mogens
b: Mogens
c: Mogens/alle
d: Mogens/alle
e: Martin
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Dagsorden

Delmål

Action (Hvem?)

7. Meddelelser

a: til efterretning

a: Mogens

b: orientering

b: Jette

a)

8. Næste møder: 12.12.2022, lokale er reserveret Møder frem til
i Langesøhallerne
generalforsamling
2023

Alle

9. Eventuelt

Alle

Referat

Action (Hvem?)

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra seneste møder
Godkendt

4. Økonomi
Daglig konto: ca. 55.600 kr. Internet, blækpatroner, videoproduktion
Eventmidler: ca. 36.000 kr. Ingen bevægelser
5. Indsatsområder

a) Morud Lokalråd indbyder de valgte lokalpolitikere til en ” kage og kaffe
møde/ møder ” for at tage hul på udmøntningen af udviklingsplanen for
Morud. Kan vi anvende nogle af de cases fra fundraising dagen, der
tidligere er udsendte til bestyrelsen og medlemmer af Morud Lokalråd?
Referat: Andre muligheder: Invitere erhvervsvirksomheder. Emner til
Møde: Punkter til behandling: Byudviklingsplan inkl. trafiksikkerhed.
Ungdomsklub. Byggegrunde. Møde i januar 2023.
Fondsmidler: Evt. skaterpark
Fondsmidler holdes udefra ovennævnte møde.
b) Film om Morud v/ Leon (NFK). Seneste nyt
Er blevet forsinket. Svar fra Leon/AD’er: Folketingsvalg har prioritet
c) Bybus til og fra Morud
Er der kommet reaktion fra vores høringssvar? Jon kontakter Rasmus.
Drøftelse af initiativer til at få flere til at tage bussen.
Evt. fødselsdagsevent: 20. januar 2023. 10 år.
d) Støjdæmpning Søndersøvej. Drøftelse af seneste tiltag besluttet af
Teknik- Miljøudvalget
Link til beslutning i udvalget 5.10.2022 tilsendt bestyrelsen. Byskiltet

a: Mogens
b: Mogens
c: Jon
d:
Mogens/Martin,
alle
e: Preben/alle
f: Mogens/alle
g: Preben
h: Mogens
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Referat
flyttes til en placering nord for den samlede bebyggelse ved krydset
Tokkerodvej/Søndersøvej. Taget til efterretning.
e) Udbygning af fjernvarmen i Morud
Fjernvarme Fyn har tilsyneladende ændret deres implementering, så det
er bydel ad gangen der etableres. Ikke længe ordredatoen, der er
gældende. Vi følger udviklingen.
f) Ny butik i Morud
Link til beslutning i T&M udvalget 5.10.2022 tilsendt bestyrelsen.
Lokalrådet holder sig neutral i forhold til etablering.
g) Rydning langs åbred til klubhuset
Preben har talt med Langesø/Hans Berner, som kan udføre opgaven.
Men kommunen skal godkende opgaven. Preben arbejder videre.
h) Etablering af lysregulering i Morud, status
Mogens har undersøgt status. 1.167.000 (oprindeligt 2.100.000) kr.
afsat, men ikke disponeret. Afventer politisk beslutning. Ligger hos
administrationen. Med på møde med politikere. Se 5.a. Mogens følger
op.

6. Sager til drøftelse
a) Nye medlemmer af Morud Lokalråd og annoncører på hjemmesiden
Mogens kontakter potentiel erhvervsdrivende.
Er der en Grundejerforening i Skovbrynet?: Thomas
b) Ungdomsskole tilbud i Morud i samarbejde med Veflinge Lokalråd
Vi ønsker etablering i klubhus eller på skolen, som beskrevet medio
2023. 300.000 kr. er afsat til drift af ungdomsklub i budget 2023. Evt.
fundraising?
c)

Sociale arrangementer Bredbjerg & Farstrup & Rue
Der er udbetalt midler til Farstrup. Midler til Bredbjerg ønskes overført
til 2023. Deadline 1. august 2023. Godkendt. Vi har ikke hørt fra Rue.
Deadline 1. august 2023. Mogens kontakter Rue.

d) Afholder vi et offentligt møde i forbindelse med folketingsvalget den 1.
november?
Vi forsøger at gå sammen med hallens aktivitetsudvalg. Evt. i
forsamlingshuset i uge 43?. Evt. Rasmus som ordstyrer. Mogens
kontakter aktivitetsudvalget og Rasmus.
Prioritet. De 3 partier med statsministerkandidater. Ex. Dan Jørgensen,
Mai Mercado, Lars Christian Lilleholt
e) Trafiksikkerhedsudvalget
Punktet blev ikke behandlet.

7. Meddelelser
IAB
8. Næste møde
12.12.2022, kl. 18. Lokale er reserveret i Langesøhallerne
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Referat
9. Eventuelt
Orientering: Kommunen har bevilget 350.000 kr. til udendørs fitness
Fra Borgerforeningen: Likviditetsudvalg har doneret alle midlerne til Livstræet
og åbningsfest i friluftsbadet.
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