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Hej deltagere i møde den 10. oktober 2018 
Mette Ravn, Niels Sandgaard, Lars Simonsen, Chris Margaard, Charlotte Margaard, Preben 
Foldager, Thomas Mrzyglod, Mogens Jørgensen. Sanne Saerens og Allan Buchholt Høj kunne ikke 
deltage. Peter Drenck mødte ikke frem. 
 
Notat fra møde den 10. oktober og resume over drøftelser og synspunkter samt aftale om det næste 
møde. 
DASH 19 udvalget består af:  
Morud Lokalråd Mogens Jørgensen  mijoergensen@outlook.dk  
Repræsent. fra Bredbjerg Preben Foldager preben.foldager@mail.dk  
Repræsent. fra Bredbjerg Thomas Mrzyglod myske@mil.dk 
Repræsent. Havrehedsko Allan Buchholt Høj abh@nordfynskommune.dk 
Repræsent. fra Morud by Peter Drenck  peter.drenck@skolecom.dk 
Inviterede gæster til dette møde: 
Mette Ravn, Niels Sandgaard, Lars Simonsen, Chris Margaard, Charlotte Margaard, Sanne Saerens 
 
Der var udsendt et forslag til en mødedagsorden, med følgende punkter: 

1. Kort om baggrund for ønsket om en cykelsti mellem Morud og Odense. 
2. Orientering om hvilke beslutninger vi kender til, der er truffet vedrørende cykelstien. 
3. Udveksling af problemstillinger anlæggelsen af cykelstien vil medføre. 
4. Hvordan kommer vi den kommende proces i møde, når Nordfyns Kommune går videre med 

projektet? 
5. Orientering om trafiktællinger der er foretaget. 
6. .. 

Mogens bød velkommen til møde, og gennemgik kort baggrund iht. punkt Ad 1.  
Ad. 2. I dag den 10. oktober, er det blev meddelt, at Nordfyns Kommune modtager Kr. 10.7 Mio fra 
staten til anlæggelse af cykelsti mellem Morud og Odense / Bredbjerg. En meget positiv 
meddelelse, som betyder at anlæggelsen er endelig godkendt. Mødedeltagerne blev orienteret om, at 
Teknik- Miljø udvalget i Nordfyns Kommune, på det seneste møde har godkendt og indstiller til 
økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen at: Citat: at de nødvendige arealer og rettigheder til 
cykelstien erhverves ved frivillig aftale, og hvis ikke det er muligt ved ekspropriation” citat slut. I 
det godkendte budget for Nordfyns Kommune for 2019 og overslagsår, er finansiering af 
anlæggelsen tilvejebragt. 
Ad.3.  Vi i DASH 19 blev bekendtgjort om, at der den 21. maj 18, til Nordfyns Kommune var 
tilsendt en ” Ansøgning om nedsættelse af hastigheden på vejstrækningen på Rugårdsvej mellem 
Morud og Bredbjerg.” Mødets deltagere kunne tilslutte sig indholdet i denne ansøgning og det blev 
i drøftelsen herom at en beslutning om nedsættelse af hastigheder er et politimæssigt anliggende.  
Følgende punkter og synspunkter blev sagt og indgår i drøftelser på det næste møde der blev aftalt 
til den 21. november kl. 19.00, hos Lars Simonsen, Rugårdsvej 717, 5462 Morud. 

 En dobbeltradet cykelsti ødelægger vore huse. 

 Vi er stavnsbundet til vore huse, hvis en cykelsti anlægges så tæt på vores hus. 

 Oversigtsforhold ved ud og indkørsel via cykelsti skaber farlige situationer. 

 Ud og indkørsel til skovbørnehave er utilstrækkelig og skaber farlige situationer. 

 Jeg foreslår der anlægges en cykelsti på begge sider af Rugårdsvej mellem Morud og 
Bredbjerg. 

mailto:mijoergensen@outlook.dk
mailto:mijoergensen@outlook.dk
mailto:preben.foldager@mail.dk
mailto:myske@mil.dk
mailto:abh@nordfynskommune.dk
mailto:peter.drenck@skolecom.dk


Mogens Jørgensen 
Bredbjergvej 64 
5462 Morud 
Tlf. 28554611 
Mail: mijoergensen@outlook.dk 
 

2 
 

 Lysstandere på dobbeltradet cykelsti som på cykelsti mellem Morud og Søndersø ser 
forfærdeligt ud. 

 Lys på cykelsti mellem Morud og Odense er nødvendig af hensyn til tryghed, og lyset der 
anlægges må gerne være intelligent. Intelligent på samme måde, som en anlæggelse er 
oplyst er gjort i Haderslev Kommune. ( Jeg har i dag, 12.10.18, skrevet til Vej og Park i 
Haderslev kommune) og udbedt tilsendt materialer og en bekræftelse på, at en sådan cykelsti 
er anlagt. 

 Kan opnås en aftale om belysning gennem et skovområde, hvor den dobbeltradede cykelsti 
anlægges? 

 Det er en politi sag, at afgøre mulighed for nedsættelse af hastighed på en given strækning. 

 Børn og unge skal lære at begå sig i trafik, det gælder også på en dobbeltradet cykelsti. Alle 
skal trygt og sikkert kunne begå sig på en moderne cykelsti. 

 Trafiksikkerhed og tryghed for skolesøgende børn / unge øges betragteligt, når tranporten 
kan foregå i og på et selvstændigt spor langs en færdselsåre. 

 Cykling forbedrer sundhed og bidrager til oplevelser i naturen. 

 Vi forventer, at der er en ordentlig og redelig dialog med vore samarbejdspartnere 
politikerne og administration. I en god og konstruktiv dialog, har vi kun gode erfaringer 
med, for ellers var en Bybus fra Odense til Morud aldrig blevet til virkelighed, at der blev 
ført fjernvarme til Bredbjerg og Morud var nok ikke blevet til noget, uden en værdig, god og 
konstruktiv dialog, kombineret med langsigtede økonomiske fordele for hver husstand. 
Samme tilgang har der været i forbindelse med udvidelse af fritidsfaciliteter ved 
Langesøhallerne og andre langsigtede investeringer i Morud og omegn. 

 Der er mange praktiske ting i spil, når en cykelsti bliver etableret og fra DASH 19 har der 
konstruktivt været arbejdet på denne sag siden foråret 2017. Anlæggelse af denne cykelsti 
blev også en anerkendt emne ved det senest afholdte kommunalvalg. En cykelsti mellem 
Bredbjerg og Morud, har været et lokalt ønske fra borgere i Bredbjerg siden 1983, hvor der 
fra Bredbjerg området var over 100 skolesøgende børn til Havrehedskolen. 

 Morud Lokalråd er et lokal råd for alle i Morud og omegn, og søger at varetage interesser 
bedst muligt. 

 En dobbeltradet cykelsti vil give alle fra såvel Morud, Bredbjerg og Odense, en let og 
ubesværet adgang til naturskønne områder i og omkring Morud, herunder skole og 
fritidsfaciliteter. 

 En moderne cykelsti forbedrer infrastrukturer mellem 2 byer og 2 kommuner. Når en 
cykelsti er etableret, kan man næsten køre fra Odense til store dele af den nordfynske 
kommune. 

 Den eneste by Odense ikke er cykelstiforbundet med er Nordfyns kommune. 

 Måske skal der anlægges en tunnel for en passage af Rugårdsvej i Morud. 

 Trafikforhold omkring Havrehedskolen blev drøftet, herunder de mange biler der hver dag 
kommer til af fra skolen. En reduktion af biler med skolesøgende børn, kan forventes 
reduceret når en cykelsti er anlagt.  

 Trafiktællinger for 2.gang i år er netop afsluttet. Når resultat foreligger fremlægges de. 

 Er det muligt at flytte Byskilt til Langesøvej, så en 50/60 km hastighedszone starter her? 
Ad 4: Når Nordfyns Kommune afholder borgermøde om cykelstiforbindelsen mellem de 2 byer, 
Morud og Odense, vil det være klogt, at vi kan bidrage med et konkret forslag til denne 
cykelstis anlæggelse. 
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 Det aftaltes at vi mødes igen den 21. november 2018, der indbydes kreds som til møde den 
10. oktober og til møde den 21. november inviteres også: Langesøfondet ved Hans Berner, 
ejer af Mejeriet Jørgen Stenhøj, ejer af Skovbørnehaven Rugårdsvej 719 Ejner Kuur. 

Ad 5. Indeholdt i skriv 
 
Dette notat er udarbejdet af: Mogens Jørgensen 
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