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Bestyrelsen:  

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

Suppleanter:  

Jette Rhode, Søren Grevelund 

Afbud: Søren Grevelund, Preben Jensen 

Referent: Jon Bøgelund Rasmussen 

Dato:  Tirsdag 14.09.2021 

Tid:  17.00-17.45 

Sted:  Møde i Langesøhallerne 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 4 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) Punkt 664 dagsorden teknik- miljøudvalget, ny 
bebyggelse i Morud 

b) Morud 600 år 

c) Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 10 

d) Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd 

e) Støjdæmpning Søndersøvej 

f) Ungdommen i Morud, ungdomsskolens 
etablering i Morud 

g) Byudviklings planen af september 21. 

 

 

a: Hvordan bliver vi 
bedst imødekommet 
i forhold til forslaget ? 

b: seneste nyt 

c: orientering 

d: Hvad vil vi på 
mødet 16. sept.  
e: beslutning om 
hvordan vi kommer 
videre 

f. Valg af gruppe der 
vil arbejde med 
etablering. 

g. Proces for det 
videre arbejde med 
udmøntning af 
planen. 

 

 

a: Mogens / alle 

b: alle i mødet  
c: Mogens/Thomas 

d: alle oplæg v/ 
Martin og Mogens 

e:Martin / alle  

f: Mogens / alle 

g. Mogens 

 

6. Sager til drøftelse 

a) Lastbilparkering i Morud / byzone 

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

c) Nye medlemmer af Morud Lokalråd 

 

 

 

 

a: Beslutning, 
anbefaler at 
trafiksikkerhedsudva
lget medtager emnet 
igen til møde den 
16. september 
b: Beslutning  

c: Drøftelse 

 

a: alle 

b: alle 

c: Mogens 

 

 

7. Meddelelser  

a)  

b)  
 
 
 

  

 

 

a:  
b:  

 

 

a: Alle 
b:  
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Dagsorden 

 

Delmål 

 

Action (Hvem?) 

 

   

8. Næste møder Forslag: Onsdag 27. 
oktober & tirsdag 7. 
december 

Alle 

9. Eventuelt  Alle 

 

 

Referat 

 

Action (Hvem?) 

1. Velkomst 

  

Mogens 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 

  

 

3. Godkendelse af referat fra seneste møder 
 
Punkt blev ikke behandlet 

 

 

4. Økonomi 
 
Indestående i banken pr. 14. sept.: 

• Daglig konto 41.458,97 efter betaling af annonce, cykelsti, indvielse 

• Eventkonto 39.689,- efter følgende betalinger: 

o Vitalitet 5 sider 4.500,- 

o Kunstevent, Iben Dam 811,- 

o Stand Up, Solsikkefesten 5.000,- 

o Faldskærmsopvis., aflyst, skyet 0,- 

o Tattoo, aflyst 0,- 

o Ballon, DM (NEET betaler alt) 0,- 

 

Preben 

5. Indsatsområder 
 

a) Punkt 664 dagsorden teknik- miljøudvalget, ny bebyggelse i Morud 
- Ja til 2 etager 
- Lysregulering i kryds indtænkes 
- Plads til et fortov langs med Rugårdsvej mod Odense 
- Vi imødeser at blive en del af høringsproces 
- P-pladser 40 huse * 1,5 bil = 60 biler på eget areal. 
Mogens skriver på vegne af Morud Lokalråd til alle medlemmer af 
Teknik- Miljø udvalget. 

b) Morud 600 år 
Følgende foredrag mangler at blive afviklet: 
- Allan Poulsen, dato er fastlagt, men endnu ikke frigivet – teknisk 
arrangør Morud IF, Fodbold 
- Bjarne Hastrup, 1. oktober – teknisk arrangør Livstræet v/Morud 
Gymnastik 
Der ventes ingen udgifter for lokalrådet til disse arrangementer. 

 

 

a) Mogens 
 
 
 
 
 
 

b) Preben 
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Aktuelt har Preben indledt forhandlinger med lederen af den 
kommunale musikskole om en musikevent i år. Kan måske udløse en 
beskeden udgift. 

c) Cykelsti Morud – Bredbjerg v/ DASH 10 
Stort fremmøde ved indvielsen. Flot sti, som vi kan være stolte af. 
Lampe ved Bredbjerg-skiltet fjernet. Hul ved broen (der arbejdes på en 
løsning) 
- Tjek med vægt på broen (fx kan den bære en hest/rytter? 
- Tung trafik af skovmaskiner på tværs af stien kan ødelægge den? 
- Dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra stien til Bredbjergvej. 
Thomas undersøger 
 

d) Trafiksikkerhed flytning af byskilt, nord & syd 
Møde med kommunen den 16. september 2021. Emner: 
- Åbakkevænget. Det er ikke lykkedes at få flyttet byskilt, men nedsat 
hastighed i én retning, Beslutning anket på foranledning af 
Åbakkevænget til Trafikstyrelsen. Afventer svar. Støj er som sådan ikke 
et problem, men udelukkende trafiksikkerhed ved Åbakkevej. 
- Der er foretaget trafikmålinger, som forhåbentlig et til rådighed. 
 - Ønske: droneoptagelser Bakkevej. 
- Lysskilt, byggetilladelse? Evt. bede om agtindsigt. 
Søren mener at kommunen har overtrådt Naturbeskyttelsesloven ved at 
placere reklameskiltet i et naturområde og ikke inde i en by. Han mener 
at Lokalrådet skal klage til Miljøministeriet over Nordfyns Kommunes 
placering af reklameskiltet. Søren har sendt diverse dokumentation til 
lokalrådet.  

e) Støjdæmpning Søndersøvej 
Ikke drøftet. Tages op igen på næste møde 

f) Ungdommen i Morud, ungdomsskolens etablering i Morud 
Der har været en snak med skolens leder Louise, som er meget 
interesseret i tilbud til ungdommen. 
Kan klubhuset bringes i spil igen? 
Lokalrådet tager en snak med ledelsen. 

g) Byudviklings planen af september 21. 
Kort drøftet. Ingen beslutning. Tages op igen på næste møde 

 

 

 
 

c) Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Martin, 
Søren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Alle 
 
 

f) Thomas 
 
 
 

g) Alle 

6. Sager til drøftelse 
  

a) Lastbilparkering i Morud / byzone 
Tages op på møde med kommunen den 16. september, se punkt 5.d 

b) Valg af ansvarlig for opsætning at plakater på infotavlen. 
Keld Vrå har sagt OK til at sætte op indtil et af os nuværende 
medlemmer af Morud Lokalråd vil tage opgaven med at opsætte 
plakater. Punktet medtages igen til beslutning i næste møde 

c) Nye medlemmer af Morud Lokalråd 
Drøftes på næste møde. Skal vi aktivt opsøge foreninger i området, der 
ikke er medlem? 

 

 

 

 

 

a) Martin 
 

b) Alle 

c) Alle 
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7. Meddelelser  

IAB 

 

 

8. Næste møde 
 
 Forslag: onsdag den 27. oktober & tirsdag 7. december. Godkendt 

 

Alle 

9. Eventuelt 

a) Borgerforeningen afholder traditionen tro vælgermøde i 
Forsamlingshuset. Det bliver den 3. november 2021. Rasmus Gade bliver 
ordstyrer. 

b) Borgerforeningen er i krise. Coronasituationen har gjort det værre. 
Generalforsamling afholdes den 9. november 2021 i Langesøhallen. Der 
skal nye kræfter til eller må foreningen lukke. 

 

a) Jette 
 
 

b) Jette 


